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CTVRTLETNÍK organizace Salinger, z.s.

Stopa cápa
Ve středisku Stopa čápa provázíme pěstounské
rodiny do dospělosti přijatých dětí. Pomáháme
mluvit s dětmi o důvodech, pro které je nemo-
hou vychovávat jej ich rod iče. Připravu jeme
a  asistujeme setkání a jiné kontakty s  původní
rodinou dítěte. Jsme na blízku během obtížných
výchovných období dětí od adaptace, přes
období vzdoru až do puberty. Poskytu jeme
poradenství z oblasti sociálně právní ochrany
dětí a náhradní rodinné péče. Za pomoci tera-
peutů a psychologů diagnostikujeme a léčíme
dětská traumata i následné projevy v chování
a somatice. Nabízíme kvalitní vzdělávání, jehož
témata , l ektoři i forma se odvíj í od potřeb
našich kl ientů. Nabízíme hl ídání dětí během
vzdělávání dospělých. Pořádáme víkendové
a   prázdninové pobyty. Spolupracujeme s  dal-
šími složkami systému péče o děti , jako jsou
orgány sociá lně-právní ochrany dětí, školky,
školy, návazné sociální služby atd. Poskytujeme
nezávazné poradenství všem zájemcům o  jaký-
kol iv typ náhradní rodinné péče. Real izujeme
přípravy druhožadatelů o náhradní rodinnou
péči.

Co u nás rozhodně najdete, je l idský pří-
stup a respekt ke klientům. Životních příběhů
dětí v náhradních rodinách je nespočet a stejně
tak i jej ich cest ke štěstí. Respektujeme názory
kl ientů, které provázíme. Zprávy, které podá-
váme OSPOD naši kl ienti čtou vždy jako první

a mají možnost se k nim vyjádřit. Ke kval i tní
pomoci a le zda leka nestačí jen dobré srdce
a   chuť pomáhat, proto si zakládáme také na
odbornosti a profesionalitě. Klíčové pracovnice
Stopy čápa jsou vysokoškolsky vzdělané, povin-
ně absolvují další vzdělávání v oboru, pracují
pod supervizí a metodickým vedením. Širší tým
Stopy čápa tvoří také terapeuti a psychologové,
kteří j sou specia l i sti na náhradní rod innou
péči.

Mgr. Tereza Čejková
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Nízkoprahové zarízení
pro deti amládez Modry pomeranc
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč (dále jen NZDM) je sociálně
preventivní služba, která pracuje s dětmi a mladými lidmi ve věku 7 – 21 let. V rámci
střediska fungují 3 nízkoprahové kluby na Moravském Předměstí v Hradci Králové,
služby jsou poskytovány také v terénu (v blízkosti obchodních domů, na hřištích,
v  parcích, v  zákoutích ulic - tedy tam, kde mladí lidé tráví svůj volný čas) a pracovníci
působí i na sociálních sítích, kde nabízí podporu prostřednictvím profilu NZDM Modrý
pomeranč na Facebooku.

V NZDM Modrý pomeranč pracují sociální pracovníci, kteří jsou svým vzděláním i odbor-
nými kurzy zaměření na práci s dětmi, dospívajícími a mladými dospělými. Naší snahou je
podpořit či provést mladé l idi cestou dospívání i situacemi, kterým ve svém životě nerozumí
a   nevědí si s nimi rady. Vedeme naše kl ienty k samostatnosti , učíme je hledat zdroje v sobě
i svém okolí, motivujeme je k smysluplnému trávení volného času i zodpovědnosti za svoje
chování a jednání. Naší základní činností je prevence sociá lně patologických jevů, kterou
provádíme skrze individuální i skupinové aktivity, a podpora kl ienta v náročné životní situaci.
Umění vést poradenský rozhovor je tak pro nás zásadní dovedností. Klíčem úspěchu v naší
práci je navázání vztahu důvěry s dítětem či mladým člověkem, který budujeme skrze spo-
lečné zážitky na klubu nebo venku v terénu. pokračování na straně 3
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CentrumSemafor
Centrum Semafor je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi,
která působí v Hradci Králové a na Hradecku. Mezi nejčastější pro-
blémy, které se svými klienty řeší, patří hledání nového bydlení,
podpora vzdělávání dětí, komunikace s úřady, hledánípráce, finanční
rozpočet rodiny a v rámci toho také můžeme pro rodinu zprostřed-
kovat potravinovou pomoc.

Práce sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi spočívá ve sta-
bil izaci obtížné životní situace v rodiny, tak aby v rodině nedošlo k  ohro-
žení dítěte, nebo aby toto ohrožení mělo na dítě co nejmenší dopad.
Členové rodin, které se ocitl i v takové situaci , často neví, co dělat, kde
začít. Nejčastěj i se objevují otázky: „Kdo mi pomůže?“, „Seberou mi děti?“
a „Kolik to bude stát?“. V rodinách, které se obrací o pomoc na pracovníky
Centra Semafor, se nejčastěj i jedná o problémy v těchto oblastech:

a) Bydlení – udržení současného či hledání nového, často vhodnějšího
bydlení pro celou rodinu může být pro rodiče velmi stresující,
zamítavé odpovědi real itních kanceláři demotivující.

b) Škola – pracovníci pomáhají rodičům s podporou vzdělávání dětí
a spolupracují na zvyšování kompetencí rodičů při řešení školní
docházky dětí. Rodiče nerozumí probírané látce, neumí jí dítěti
vysvětl it, nerozumí požadavkům a pravidlům školy, nebo nejsou
schopni dětem zaj istit pomůcky do školy.

c) Komunikace s úřady – nejčastěji se jedná o úřad práce, Magistrát
města Hradec Králové, Okresní správa soc. zabezpečení či soud.
Ve všech případech se klienti často cítí ztraceni v množství doku-
mentů, které je potřeba vyplnit, dozvídají se spoustu informací,
kterým nerozumí a díky tomu může mezi nimi a pracovníky úřadů
docházet k nedorozuměním.

Oblastí, ve kterých rodiče potřebují pomoci je samozřejmě mnohem
více a často se s nimi dospělí svěřují pracovníkovi až v průběhu spolu-
práce. Zde jsou pro i lustraci vybrané opravdu ty nejčastější, se kterými
se na Centrum Semafor rodiče obracejí. Rodič, který pravidelně ze dne
na den řeší zaj ištění základních životních potřeb pro celou rodinu, jako
jsou jídlo a střecha nad hlavou, už nemá další síly na řešení s tím přidru-
žených povinností. Potřebuje se v situaci zorientovat, udělat si plán, jak
postupovat, potřebuje od někoho získat informace a vysvětlení, ale také
potřebuje vyslechnout a podpořit ve svém jednání. To vše mu nabízí
pracovníci Centra Semafor.

pokračování na straně 3

Triangl
Triangl je tu již od roku 1 999, jsme odborníci na práci s ohro-
ženou rodinou. Naším posláním je podporovat rodiny s dětmi
ve zvládání obtížných životních situací, které nedokáží sami
vlastními silami překonat. Z pohledu zákona o sociálních služ-
bách jsme sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi.

„Naše služby poskytujeme rodinám s dětmi ve věku od 0 do 18 let,
které žijí v Královéhradeckém kraji,“ říká vedoucí služby Mgr. Petra
Kalmusová a doplňuje: „Středisko Triangl má tři programy - Sanace
rodiny, preventivní skupinový program Triangl 2 a resocializační pro-
gram Ancora.“

Preventivní program Triangl 2 se skládá ze šestnácti tematic-
kých skupinových setkání. Účastníky programu jsou mladí l idé od
1 0-1 8let, kteří se dostávají do situací, ve kterých se neumí zodpo-
vědně rozhodnout, zažívají neúspěch ve škole nebo mezi vrstevníky,
při kontaktu s autoritou jednají neadekvátně a porušují společensky
uznávané normy.

Ancora je resocial izační program pro prvopachatele trest-
ného činu do 1 8 let věku. Kl ienti do programu vstupují většinou
na doporučení oddělení sociá lně právní ochrany dětí, Probační
a   mediační služby nebo státního zastupitelství. Během 1 6 – 23 set-
káních program posi lu je volní a rozpoznávací schopnosti kl ientů.
Podoba programu může být individuální či skupinová.

Nejvíce kl ientů má střed isko Triangl v programu Sanace
rodiny. Touto sociální službou směřuje ke stabilizaci rodinné situace
uživatelů a pracuje s nimi především v jejich přirozeném prostředí
rodiny. „Klienti se do Trianglu dostávají několika způsoby,“ sdělu je
Mgr. Petra Kalmusová a pokračuje: „Rodina se na nás může obrátit
sama, osloví nás ZŠ, MŠ, jiná sociální služba či instituce. Ve většině
případů nás kontaktuje odbor sociálně právníochranydětí(dále OSPOD)
s poptávkou naší služby pro konkrétně vybranou rodinu.“

Pokud je rodina přes OSPOD první setkání je pouze s klíčovou
pracovnicí/pracovníkem, kde je zjištěna nepříznivá sociální situace
kl ienta, zakázka od OSPOD a domluva na schůzce s kl ientem. Na
schůzce s kl ientem pracovnice/pracovník OSPOD vysloví svoj i za-
kázku a pracovnicí/pracovníkem sanace je představena služba.
Další schůzky jsou domlouvány pouze s kl ientem nej lépe v jeho
přirozeném prostředí. Do rod iny pak doj íždí kl íčová pracovnice
Trianglu zpravidla 1 x týdně na jednu hodinu, návštěvy jsou předem
ohlášené. Spolupráce je průběžně vyhodnocována za přítomnosti
kl ienta, sociální služby a OSPOD. Ve spolupráci s rodinou Triangl
pomáhá cíleně řešit např. tyto zakázky: rodič bude umět adek-
vátně pečovat o své dítě (hygiena, strava, bezpečí), nastavení
denního režimu v  rodině, a le také sestavit finanční rozpočet,
aby bylo na pomůcky pro děti do ZŠ apod. Na zakázky se vždy
díváme přes potřeby dětí.

pokračování na straně 3



pokračování ze strany 2
Centrum Sema-

for dále nabízí zákla-
dní poradenství, do-
provody, pomáhá se
sepisováním žádostí,
s vytvářením životo-
pisů, s prací na PC,
s orientací na inter-
netu a s jeho využitím.
Tyto služby jsou po-
skytovány bezplatně
a rodina si sama zvolí,
zda chce s Centrem
Semafor spolupra-
covat.

Pracovníky Cen-
tra Semafor lze pot-
kat v rámci Hradce
Králové a Hradecka.
Mohou za rodinami
při jet k n im domů
a  rodiče s dětmi se
tak nemusí nikam
složitě přepravovat.

Mgr. Šárka
Zbiňová
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Triangl
pokračování ze strany 2

„Pracujeme také
s rodiči, kteřímajíděti
umístěnymimo domov,
v  pěstounské péči nebo
ústavnívýchově,“ říká
sociální pracovnice
Mgr. Vendula Topin-
ková. Těmto rodičům
Triangl poskytuje pod-
poru, aby se zorien-
tovaly v nové situaci
(na koho se mohou
rodiče obrátit ohledně
informací o d ítěti ,
jaké jsou možnosti
kontaktu s dítětem,
jak je reálný návrat
dítěte a jaké jsou pod-
mínky pro návrat),
podporu v jednání
s OSPOD a sítí služeb,
pomoc při nastavení
pravidel kontaktů ,
předávání informací
o dítěti , podporu ve
změně a zlepšení vě-
cí, které vedly k ode-
brání dítěte.

„Sociálnípracovníci Trianglu často pracujív rámci multidisciplinár-
ního týmu, s dalšími odborníky a institucemi,“vysvětluje Mgr. Vendula
Topinková, „aby naše služba byla pro rodinu dostatečně efektivní
a  naplňovala naše poslání. “

strana 3

Není SAS jako SAS aneb rozdílymezi Centrem Semafor a strediskem Triangl

Organizace Salinger, z. s. má dvě střediska, která mají registrovanou
sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Jsou však svým obsa-
hem rozdílné hned v několika věcech.

Svou působností – Středisko Triangl má působnost po celém Krá-
lovehradeckém kraj i , Centrum Semafor má působnost na území ORP
Hradce Králové.

Kdo je klientem – Pro střed isko Triangl je kl ientem celá rod ina
s  primárním zaměřením na zlepšení potřeb dítěte. Pro Centrum Semafor
může být hlavním kl ientem v rodině i samotný dospělý a   zaměřují se
na zlepšení situace v rodině.

S čím se na koho obracet – Hlavním rozdílem je, že středisko Triangl
na území ORP Hradec Králové pracuje v programu Sanace rodiny pouze
s rod inami , které jsou zařazeny odborem SPOD do §6, tedy se jedná
o  ohrožené dítě. V zakázkách a cílech se odráží potřeby dítěte. Centrum
Semafor svoji práci v rodině může zaměřovat na práci s dospělým. Nej-
častější oblasti spolupráce sociálních pracovníků Centra Semafor a   jej ich
kl ientů jsou v hledání zaměstnání, řešení bytové si tuace, doprovody
a  podpora v jednání s úřady, školami a lékaři. Pracovníci Centra Semafor
také podporují členy rodiny ve vzdělávání.

V případě potřeby, je-l i v rodině více zakázek, a souhlasu kl ienta je
možné, aby obě služby působi ly v rodině současně. Tomu vždy

předchází společné jednání za účasti kl ienta, kde se vyjasní, kdo
bude na kterých zakázkách pracovat. Je důležité zohlednit též efekti-
vnost přítomnosti obou služeb a přínos pro rodinu.

Bc. Jana Ježková, DiS.
(sociální pracovnice/zástupkyně vedoucí střediska)

CentrumSemafor



NZDM MODRÝ POMERANČ
Mgr. Radka Volejníková
Vedoucí střediska NZDM Modrý
pomeranč
nizkoprahove.centrum@salinger.cz
777 041 030

TRIANGL
Mgr. Petra Kalmusová
Vedoucí střediska Triangl
triangl@sal inger.cz
774 807 01 1

Salinger, z. s., Gočárova třída 760, Hradec Králové, www.salinger.cz, e-mail: reditel@salinger.cz

Více informací na stránkách WWW.SALINGER.CZ

CENTRUM SEMAFOR
Mgr. Šárka Zbiňová
Vedoucí Centa Semafor
centrum.semafor@sal inger.cz
774 807 052

STOPA ČÁPA
Mgr. Tereza Čejková, DiS.
Vedoucí střediska Stopa čápa
stopa.capa@sal inger.cz
773 800 292

Strediska Salinger, z.s.:
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Nízkoprahové zarízení pro deti

pokračování ze strany 1
Děti, které k nám dochází, u nás nemusí vyplňovat žádné vstupní dotaz-
níky ani podepisovat smlouvy. Fungujeme na principu nízkoprahovosti,
což znamená, že pro základní poskytnutí služby nám stačí znát křestní
jméno či přezdívku a přibl ižný věk. Kl ient, který je proveden koncepcí
poskytování našich služeb, má pak sám možnost rozhodnout, zda chce
naše služby využívat či nikol iv. V praxi potom bývá výhodou, že ke spolu-
práci s námi nepotřebuje zapojení či souhlas rodičů. Díky tomu se dítě
učí samo rozhodovat a pracovat na změně, a nám to zároveň umožňuje
spolupracovat s dětmi či mladými lidmi, jejichž rodiče z nějakých důvodů
nemohou nebo nechtějí pracovat na zlepšení situace dítěte. Kl ienti se
v rámci ambulantní formy do služby dostávají především díky vlivu vrste-
vníků, kteří nás znají, ale také na základě doporučení učitelů či odborníků
z řad návazných institucí a služeb. V rámci terénní formy práce jsou
kl ienti oslovován i v při rozeném prostřed í venku našimi terénními
sociálními pracovníky. Témata, která s dětmi a mladými l idmi řešíme,
jsou velmi různorodá. U mladších dětí se setkáváme s potížemi ve fun-
gování s vrstevníky, problémy ve škole (obtížné zvládání povinností,
konfl ikty s uči tel i i spolužáky), a le také zmatkem a nedostatečnými
informacemi souvisejícími s pubertou, vývojem a změnami. Velké téma
všech věkových kategorií je rodinná situace. Naše kl ienty provádíme
hádkami se sourozenci , rozvody rodičů, nedostatkem času ze stran
rodičů, mezigeneračními soužitími, ale také soudy o svěření do péče,
střídavou péčí, náhradní rodinnou péčí i ústavní výchovou. U starších
klientů je častým tématem výběr střední školy, ale také experimentování
s návykovými látkami, první lásky a sexuální zkušenosti i trestná činnost,
přestupky. Společným tématem všech klientů je nespokojenost s jejich
trávením volného času. Konkrétně se jedná o děti , které sdíl í pokoj
s  dalšími členy rodiny a nemají tak žádný prostor pro sebe, děti ži j ící
v  nepodnětném domácím prostředí, bezprizorní děti trávící velkou
většinu svého volného času na sídlištích, mladí lidé, kteří kromě obchod-
ních domů nemají kam ve volném čase zajít, a le také děti přetížené
koníčky a řízeným programem, které hledají prostor, kde se mohou
real izovat dle svých představ a aktuálních potřeb.

Kromě poskytování sociálních služeb je naše středisko také real izá-
torem mnoha akcí a projektů. Mezi ty nejznámější patří akce pro rodiny
s dětmi City Jam, terénní akce na Moravském předměstí Orange Free
Space, účastníme se projektů Obchůdky s Albertem nebo Ukliďme Česko,
real izujeme klientské přespávačky na klubech a podnikáme další výlety
s kl ienty služby. Na děti a mladé l id i působíme také skrze sociální sítě.
Disponujeme vlastním YouTube kanálem „Tým nízkoprahové centrum“

a mládez Modry pomeranc

a Instagramovým profilem „nzdmmodrypomeranc“, kde zábavnou
formou informujeme o nabídce služeb a děláme osvětu.

V naší práci nezavíráme oči před problémy dětí a mladých lidí,
naopak j im společně čelíme a hledáme cesty řešení.

Naše motto: „Doprovázíme mladé lidi na cestě k dospělosti.“

Mgr. Radka Volejníková




