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Sociální sítě jsou v současnosti nezbyt-
ně nutným nástrojem sociální práce
s dětmi a mládeží. I proto nemůže na
sociálních sítích chybět ani NZDM Mod-
rý pomeranč. O tom, jak NZDM Modrý
pomeranč působí v online terénu při
práci s kl ienty, si můžete přečíst ve
starších Salingerovinách, konkrétně
v čísle 3/2020. V tomto článku si před-
stavíme, co je oním obsahem, který vy-
tváříme a na sociální sítě přidáváme.

NZDM Modrý pomeranč je aktivní
na 4 sociálních sítích. Na Facebooku,
YouTube, I nstagramu a nově také na
TikToku. Každá sociá lní síť má své tech-
nické i funkční odlišnosti, i proto je třeba
přidaný obsah promýšlet a pracovat s  ním
v prostřed í jednotl ivých sociá ln ích sítí
různě.

V rámci působení na sociálních sítích
jsme aktivní v přidávání důležitých infor-
mací a novinek z prostředí NZDM, sdílení
za j ímavých článků z prostředí sociální
práce a v propagaci naší služby. Podstatnou
složkou našeho působení je však osvěta
a prevence. Jakými způsoby to děláme?
Například točíme preventivní videa. Mo-
mentá lně máme na YouTube 25 videí
o  tématice lidského těla, dospívání a  sexua-
lity, což bylo velké podzimní a  zimní téma
v NZDM. Na Facebooku a  Instagramu jsme
zase aktivní především skrze vlastní gra-
fi cké materi á l y, které nám pomáha j í
zau jmout i prostřednictvím vizuá lního

zpracování. Témata jsou pak různá – dos-
pívání, bezpečnost na internetu, zdraví,
ekologie a mnohé další. Nezapomínáme
ani na zábavu, a proto točíme videa a  tvo-
říme obsah, který je hravý a zábavný, což
nám pomáhá zaujmout děti a mladé lidi.

V tomto roce jsme začal i být aktivní
také na sociální síti TikTok. TikTok je velice
populárnímezi věkovou skupinou 7-24 let.
S touto sociá lní sítí se poj í také mnoho
rizik spojených s nevhodným a vulgárním
obsahem, s morálně pokřivenými až ne-
bezpečnými influencery či s různými pod-
vodnými videy. I proto věříme, že je třeba
na této sociální síti působit a na tyto rizika
reagovat. Na TikToku jsme teprve chvíl i
a seznamujeme sledující s naší sociá lní
službou. Máme však hodně nápadů, jak
tuto síť využít, nejen propagačně, a le
i   v  rámci prevence a osvěty.

Přeorientovat se v mnohém na online
prostředí je naprosto nutné i v souvislosti
s dnešní dobou, kdy je omezen kontakt
tváří v tvář. Na závěr je podstatné dodat,
že sociální sítě dokážou být dobrým
sluhou, ale také zlým pánem. Jsou rizi-
kové, ale mají obrovský potenciál . Vidíme
jako důležité tento potenciál využít a záro-
veň ona rizika u naší cílové skupiny v rámci
prevence a osvěty snižovat a el iminovat.
K tomu směřuje i naše „zaplavování“ kyber-
prostoru pozitivním obsahem a působení
na zmíněných sociálních sítích.
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Čas od času k nám na Stopu čápa při jde
nebo zavolá nějaký zájemce o náhradní
rodinnou péči a ptá se, jak se to vlastně
dělá, když by se člověk rád postaral o dítě,
které nemá domov. Každý takový rozhovor
je zajímavý a specifický podle věku poten-
ciálních náhradních rodičů, jejich aktuální
situaci nebo představách o dítěti. Některé
otázky se ale velmi často opakují a mě to
znovu utvrzuje v tom, jak hluboko jsou u  nás
zakořeněné některé pověry o  systému so-
ciálně právní ochrany dětí. A  tak mi přišlo
užitečné si na některé ty časté dotazy od-
povědět v  takovém miniseriálu právě tady
v  Salingerovinách. První díl patřil otázkám
přímo k  zájemcům o pěstounstvínebo adopci,
druhý častým otázkám k dětem. Ve třetím
si posvítíme na systém.

O tom, jestli dítě dostaneme, rozhodne
sociální pracovnice na městském úřadě?
Sociální pracovnice městského úřadu od Vás
přijme žádost o zprostředkování náhradní ro-
dinné péče. Bude provádět u Vás doma i místní
šetření – musí se prostě podívat, jestl i je u Vás
vhodné místo pro dítě. Ale zapomeňte na bílé
rukavičky hledající prach pod postelí. Nic tako-
vého se v praxi neděje. Svoj i zprávu z šetření
k žádosti přidá. Sdělí Vám, co je potřeba ještě
doložit a pak celou dokumentaci pošle kraj-
skému úřadu. Teprve krajský úřad žadatele
posuzuje.

Spousty dětí je po ústavech, tak proč
se čeká na dítě dlouho?
Jednoduše proto, že se představy žadatelů l iší
od dětí, které rodinu aktuálně potřebují. Pokud
žadatel v žádosti uvede, že by rád poskytl domov
jednomu dítěti v perfektním zdravotním stavu,
nemůže ho nikdo nutit, aby při ja l tříčlennou
sourozeneckou skupinku se zdravotními kom-
pl ikacemi.

Sociální pracovnice městského úřadu
(tzv. OSPODu) odebírají děti z rodin!
Kéž bych dostala korunu pokaždé, když to sly-
ším. Kdepak. Odebrat dítě z péče rodičů proti
jejich vůli není vůbec nic jednoduchého ani ba-
nálního. Rozhodnutí je vždycky a jedině na soudu.
Leda že by rodiče sami už nadále nechtěli o dítě
pečovat. Pak by například k pobytu dítěte v ústa-
vu stači l souhlas zákonného zástupce – tedy
rodiče.

Přímá adopce je nelegální!
Vidíte to, není! Dokonce Vám s ní sociální pra-
covnice OSPODu může pomoci. Pod pojmem
přímá adopce si různí l idé představují různé
cesty. V zásadě jde o to, že je to osvojení bez

zprostředkování
krajským úřadem. Je to
určitě rychlejší cesta
k  dítěti a zároveň šance pro dítě,
aby se dostalo ke stálým a trvalým pečovatelům
třeba hned z porodního sá lu . Ale pozor! Má
mnoho závažných rizik, o kterých musíte vědět,
než se do toho pustíte.

Kdyby se zrušily kojenecké ústavy, zů-
staly by děti na ulici bez pomoci.
Transformace péče o ohrožené děti stále pokra-
čuje. Za poslední dva roky poklesl počet dětí
do tří let věku, umisťovaných do ústavů o 40 %
(Výzkumná zpráva Kojenecké ústavy v roce 2020
– Lumos). Krá lovéhradecký kra j patří k pre-
miantům! U nás většina dětí, které musí nutně
opustit rodičovskou péči, putuje jinam, než do
ústavu - jsou to příbuzní dítěte, nebo náhradní
rodiče. I pracovnice Vašeho městského úřadu
přispívají k tomu, aby každé dítě mohlo vyrůs-
tat v rodině.

Mgr. Tereza Čejková, DiS.
Vedoucí střediska Stopa čápa

III

Koutek
poezie
Centra
semafor
Virus některé nakazi l ,
všechny plány překazi l .
V nouzi či pocitu bezmoci,
neváháme pomoci.

Vzájemně si voláme,
úspěšně to zdoláme.
Jasně daný postup:
roušky - ruce – rozestup.
Pokynů se držíme,
zvládneme to – vydržíme!

Chcete podpořit, poradit?
už víte, kam se obrátit.
Pokud máte otázky,
řešíme možné zakázky.
Máte-l i pocit, že není cesty zpět,
navštivte nás na salinger.cz!

Pravdy a nepravdy
o pestounství a adopci
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Vychova detí
z pohleduotce
samozivitele
aneb rozhovor s panem Zelenym

Spolupráce klienta se střediskem Triangl v rámci programu
Sanace rodiny začala v listopadu minulého roku na základě
oslovení panem Zeleným, který se připravoval na svěření dvou
synů do své péče.

Nyní bydlíte v bytě se dvěma syny předškoláky. Jak se Vám
podařilo tento byt nalézt?
Nalezení bytu byla velká náhoda. Našel jsem tento byt přes svého
kamaráda. Měl jsem v tu chvíl i obavu, jestl i zvládnu platit nájemné,
ale zatím se mi to daří. Předtím, než se podařilo najít tento byt, jsem
hledal přes inzeráty. Výsledkem bylo, že bych na inzerované byty
neměl, buďbyla moc vysoká výše kauce, nebo příliš vysoké nájemné.

Jak se Vám daří sladit práci, domácnost a děti?
Myslím si , že se mi to daří. V práci mi vycházejí vstříc se směnami.
Svůj volný čas trávím s dětmi. Poté, co uložím kluky, tak ještě pracuji
na počítači. Spím průměrně pět a půl hodiny denně. Vstávám předtím,
než se proberou děti , abych se mohl věnovat domácnosti a pří-
pravě snídaně. Selhávání nepociťuj i .

Jakou cítíte podporu okolí? V čem vnímáte jistoty a nejistoty?
Velkou pomocí je pro mě kolegyně z práce, která mi občas vyzvedne
syny ze školky nebo pohlídá, povídáme si o dětech, jindy mi pomůže
s domácností. Oporu cítím také od dalších kolegů z práce, své ro-
d iny a od Sal ingeru. Cítím j istotu zaměstnání, výplaty v termínu,
bydlení, a toho, že se synové budou vzdělávat. Na nejistoty nesmíte
myslet, protože mají negativní vl iv. Vidím, že když jsem negativně
naladěný, pak to ovl ivňuje i moje okolí.

Jak to máte se svým volným časem?
Na své osobní volnočasové aktivi ty a seznamování se s novými
l idmi nemám vůbec čas. Sám se ale necítím. Volno v práci si beru
například kvůl i dětem a návštěvám lékařů.

Jaká je finanční situace Vaší rodiny?
Myslím, že za svou pracovní pozici jsem placen dobře. Moje výdaje
jsou ale větší než příjmy. Na konci měsíce je můj rozpočet v mínusu.
Při náhlém nečekaném výdaji si musím půjčit. Často mám starost,
abychom měl i dostatek potravin. Mysl ím si , že všechny základní
věci děti mají, ale určitě by se našlo i něco dalšího, co by se hodilo.
Finančně také beru ohled na dcery, o které pečuje bývalá manželka.
Sobě kupuj i pouze nezbytné věci , snažím se na sobě šetři t. Na
dovolenou nejezdíme vůbec, synové by rádi mobil , na ten nemám.
Do budoucna bych rád dětem dopřá l více záži tků . Rád bych do
budoucna stabi l izoval své finance.

Jakou cítíte podporu od státu?
Podporu od státu nedostávám. Na přídavek na děti nedosáhnu
kvůl i příl iš vysokému příjmu. Byl bych rád, kdyby se u pracujících
rodičů v žádosti o příspěvek na děti zohlednily vysoké výdaje rodičů
samoživitelů. Moje příjmy jsou například snížené o alimenty, insol-
venci a nájemné, které musím platit. Jsem rád, že je projekt Obědy
do škol . Tam bych chtěl syny zapojit, až začnou chodit do školy.

pokračování na straně 4



Láska
Láska je pomněnka, překrásný květ,
láska je hotový ráj , překrásný svět.
Láska je radost a štěstí, je to slunce na duši ,
láska je cit, který pohladí, cit, co srdce rozbuší.
Láska je to nekrásnější, co tě může v životě potkat,
láska je touha, krásné je mít rád, krásnější je milovat.
Láska je si lná a mocná, láska je plná romantiky,
láska je dar, lásku potřebuje každý, bez výj imky.
Láska je světlo života, má vůni rudých růží,
lásku každý vyhledává, té si všichni váží.
Láska je oheň, co přebývá v našich srdcích
a obraz vyvoleného člověka v našich myslích.
Láska je to nejsi lnější pouto mezi dvěma l idmi,
láska hřeje na srdci i na duši , dává ti energi i .
Láska je soucit a porozumění, láska je sladká jako med,
v lásce existuje plno krásných l ichotivých slůvek a vět.
Láska je sice krásná, ale není věčná,
je nezničitelná, ale není nesmrtelná.
Postupem času první opojení vyprchává,
to je prý normální, to se s láskou stává.
Láska není jen to dobrý, láska je taky bolest a zklamání,
l íbání atd. se provozuje i bez lásky a pak je někdo nešťastný.
Bohužel láska taky někdy bolí,
když miluje jen jeden, je to neštěstí.
Láska si nevybírá, přichází kdykol iv a nečekaně,
někdy to skončí šťastně a někdy třeba taky ne.

Autor: Martina Karoliová

pokračování ze strany 3

Jak zvládají děti a Vy rozdělení rodiny?
Snažím se synům opakovat, že je má mamka ráda, i když s námi
nebyd l í. S býva lou jsme se shod l i , že budou kluci a holky spolu
o  víkendech u mě nebo u ní, protože jsou si sourozenci blízko.

Děkuji Vám za důvěru a za poskytnutí rozhovoru.

Klienty střediska Triangl jsou rodiny s dětmi, které se dostaly do
situace, kterou se jim nedaří zvládnout vlastními silami. V rámci pro-
gramu Sanace rodiny usilujeme o to, aby rodina hledala vlastnířešení
v jejich obtížné životní situaci, podporujeme samostatnost rodičů při
zajištění potřeb dětí a posilujeme kladný vztah dítěte s jeho rodinou.
Cílem programu Sanace rodiny je obnova stabilního a bezpečného
domova pro zdravý rozvoj dětí.

Bc. Julianna Cubera
Sociální pracovnice střediska Triangl
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Maly koutek poezie:
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Motivacnípráce
s klientyNZDM

J ako jeden z nejefektivnějších nástrojů sociá lní práce nejen
s  klienty NZDM jsou motivační rozhovory. Poradenská práce formou
motivačních rozhovorů prochází několika fázemi, které znázorňuje
schéma. Stěžejní a výchozí bod, ve kterém se klienti často „dostávají
do rukou“ pracovníkům, je fáze „Před uvažováním o změně“. Pokud
pracovník vhodně nastaví vztah důvěry mezi ním a kl ientem, lze
v  rámci rozhovorů často narážet na rozpory v tom, co daný člověk
říká. Příkladem může být kl ientův popis obliby užívání návykových
látek a zároveň snění o kariéře profesionálního sportovce. Když
je takový rozpor nehodnotícím způsobem popsán pracovníkem
(tzv. nasvícen), obvykle to u kl ienta vede k přemýšlení a zvažování
změny. Jestliže se klient rozhodne pro změnu, již nic nebrání v konání
kroků ke zlepšení jeho situace. Na konci celého procesu může být
v ideálním případě trvalá změna a zlepšení situace, nebo se naopak
klient vrátí do stavu před uskutečněním změny. Celý cyklus se pak
od začátku opakuje, kdy jednotl ivé fáze probíhají ve stejném sledu,
ale obvykle v mnohem kratším časovém úseku. Je obvyklé, že klienti
musejí celým cyklem projít více než jednou, než dosáhnou skutečně
dlouhotrvající změny. V rámci NZDM to ale nevadí. Budování vztahu
důvěry, který může výrazně ovl ivnit i fungování tohoto nástroje,
je proces dlouhodobý a křehký. Vždy je potřeba vše přizpůsobit
tempu a potřebám kl ienta.
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Neco se chystá: Den s úsmevem
A je to tu ! Přípravy na osmý ročník

akce pro rodiny s dětmi Den s úsměvem ,
kterou pořádá Salinger, z.s., j iž započaly.
Akce proběhne dne 22. 8. 2021 na Tylově
nábřeží (nedaleko Hučáku), v čase od
10:00 – 1 6:30 hodin. Koordinační tým se
pravidelně 1 x  měsíčně schází v onl ine
prostředí a připravu je pestrý program
pro návštěvníky. „Loňský ročník se vlivem
vládních opatření nemohl uskutečnit, o to
víc se těšíme, že letos si vše vynahradíme.
S ohledem na vývoj epidemie Covid-19 jsme
termín akce raději posunuli na letníměsíce,
kdy je epidemiologická situace stabilnější,“
vysvětluje koordinátorka akce.

Den s úsměvem každoročně navštíví
téměř 300 návštěvníků, pro které je při-
praven bohatý program plný her a dopro-
vodných aktivit (sportovní a tvořivé aktivity),
dále kulturní program na pódiu (taneční
a hudební vystoupení, divadlo…) a v nepo-
slední řadě občerstvení formou sladkých
i slaných dobrot. „Pro zajištění programu
a občerstvenívyužíváme již navázanou spo-
lupráci s účastníky z loňského roku. Budeme
velmi rádi, když se podaříspolupráci dohod-
nout i pro letošní ročník. Zároveň jsme ale
otevřeni novým zájemcům o účast na akci.

Kdyby měl někdo chuť se Dne s úsměvem
zúčastnit a představit tak svoji činnost, může
se nám ozvat,“shrnuje koordinátorka akce.
Mezi zatím potvrzené účastníky patří: děti
ze ZUŠ Střezina (hudební vystoupení),
žonglérská skupina Ascarya, Bumball.cz
(Bumberbal l a Relax zóna) a DDM Barák
(sportovní zájmová činnost).

Den s úsměvem každoročně provází
výtvarná soutěž, která začíná již v průběhu
dubna a slavnostní vyhlášení a ocenění
výherců probíhá přímo na akci v tradič-
ních soutěžních kategoriích – MŠ a  I.   stupeň
ZŠ. Letošní ročník soutěže nese téma
„Přátelství“, l idské pouto, které v sou-
časné době prochází velkou zkouškou.

Den s úsměvem je j iž někol ik let pří-
ležitostí, jak zapomenout na všední sta-
rosti a užít si den plný zábavy a úsměvů.
Při jďte se s námi pobavit. Těšíme se na
viděnou v srpnu!

Mgr. Lada Neradová
(koordinátorka akce)

E-mail: zastupce. triangl@salinger.cz
Telefon: 725 922 190
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Strediska Salinger, z.s.:

Salinger, z. s., Gočárova třída 760, Hradec Králové, www.salinger.cz, e-mail: reditel@salinger.cz
Více informacína stránkách WWW.SALINGER.CZ

Partnerem projektů Centrum Semafor, NZDM Modrý pomeranč a Triangl je Město Hradec Králové.

1 . Název střediska Sal ingeru, z.s. , které nabízí
podporu dětem a mladým lidem ve věku
7  -   21   let v Hradci Králové.

2. Jedna z hlavních hodnot pracovníků
Sal ingeru, z.s. ve vztahu ke svým kl ientům.

3. Název střediska Salingeru, z.s., které poskytuje
sociálně aktivizační službu pro rodiny s  dětmi
na území Královéhradeckého kraje.

4. Název střediska Sal ingeru, z.s. , které provází
náhradní rodiče a zajišťuje vzdělávání zájemců
a žadatelů o náhradní rodinnou péči.

Akce pro rodiny s dětmi, kterou již osmým rokem pořádá Salinger, z.s. se jmenuje…

5. Doplň slovo do motta Sal ingeru, z.s. -
….. dítěte, víme proč to děláme.

6. Přídavné jméno definující pracovní klima
v Sal ingeru, z.s. .

7. Akce, kterou každoročně v září pořádá
středisko NZDM Modrý pomeranč.

8. V centru zájmu všech středisek je….
9. Název výroční ceny, kterou získalo stře-
disko NZDM Modrý pomeranč od České
asociace streetwork, z.s. v kategorii Tým
roku.

1 0. Akce, na jejíž real izaci se podíl í Sal inger, z.s.
a jejímž cílem je poukázat na problematiku
bydlení jako základní životní potřeby.

1 1 . Název střediska Sal ingeru, z.s. , které nabízí
pomoc a podporu rodinám s dětmi v obtížné
životní situaci v Hradci Králové a regionu
Hradecko.

NÁPOVĚDA: https://www.salinger.cz/
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