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1. dubna 2020 v Hradci Králové

Pestounství v nasem kraji

V Královéhradeckém kraji se díky pěstounské péči na
přechodnou dobu podařil od roku 201 2 razantně snížit
počet dětí umisťovaných do ústavů. Podíl na tom má
příznivá politika Krajského úřadu a sociálních pracovnic
našeho kraje. Největší zásluhu ale samozřejmě nesou
samotní pěstouni na přechodnou dobu. Při jejich provázení vídáme spoustu bolesti, ztrát i bezmoci. Ale ještě
více naděje a lásky.
V současné době je v Královéhradeckém kraji přes
250 dětí, které potřebují rodinu. Nejhůř se hledá těm,
které jsou již starší, mají více sourozenců, nejsou většinového etnika, nebo mají nějaké zdravotní omezení.
Stále není dost dlouhodobých pěstounů a osvojitelů.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje právě teď spustil
v rámci kampaně „Staň se náhradním rodičem“ nový web,
který má veřejnost informovat o situaci v našem kraji
www.stansenahradnimrodicem.cz. Jestli vás jen trochu
zajímají osudy opuštěných dětí, není nic snazšího než
si počíst, nebo se s důvěrou obraťte na nás a přijďte si
nezávazně o náhradní rodinné péči popovídat. Jsme tu
pro vás.
Mgr. Tereza Čejková, DiS.
Vedoucí střediska Stopa čápa

Jak se tvorí Den s úsmevem
aneb uz na tom makáme
Nezisková organizace Salinger, z.s. každý rok
pořádá akci pro rodiny s dětmi, Den s úsměvem,
která se koná ku příležitosti Mezinárodního Dne
úsměvu. Právě započaly přípravy na v pořadí již
7. ročník, který se bude konat tradičně v Hradci
Králové dne 4. 1 0. 2020 na Tylově nábřeží (nedaleko Hučáku). Novinkou letošního roku je prodloužení doby trvání akce od 1 0:00 do 1 6:30
hodin.
Proč prodlužujeme čas? Za realizací takové akce
stojí tři čtvrtě roku usilovných příprav, které chceme
co nejvíce zužitkovat, a hlavně si spolu s návštěvníky
Den s úsměvem užít naplno! Plánování začíná již
v lednu, kdy se sestavuje koordinační tým, který
se následně každý měsíc schází a chystá bohatý
program pro návštěvníky. A o ty Den s úsměvem
opravdu nemá nouzi! „Jsme moc rádi, že každý rok
na akci dorazí něco okolo 300 návštěvníků, ” říká
koordinátorka akce Mgr. Lada Neradová a pokračuje:
„Koordinační tým pro ně připravuje program plný her
a doprovodných aktivit (sportovní a tvořivé aktivity,
malování na obličej, dětské dílničky), dále zajišťuje
kulturní program na pódiu (taneční a hudební vystou-
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pení, divadlo…) a v neposlední řadě zařizuje
občerstveníformou sladkých i slaných dobrot.
Našimi partnery pro přípravu programu

jsou organizace a jednotlivci, kteří poskytují
akci podporu finanční, materiální či formou
dobrovolnické činnosti. ”
pokračování na straně 3
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Den otevrenych dverí

na Stope cápa

Ticho uz nás

nezaskocí

Pomoc sociálních služeb může potřebovat kdokoliv.
Jinak tomu není ani u jedinců se sluchovým handicapem.
Společnou práci s osobami se sluchovým handicapem
nám doposud vždycky usnadňovali tlumočníci. Těch je
ale nedostatek, a tak nebylo možné pružně reagovat
na potřeby našich klientů. Od února se ale situace změnila. Středisko Centrum Semafor totiž začalo využívat
aplikaci „Tichá linka“, která funguje jako online tlumočení
do znakového jazyka. Máme radost, že našim klientům
můžeme být zase o trochu blíž a spolupráci s Tichým
světem můžeme jen doporučit.
Mgr. Šárka Zbiňová
Vedoucí služby Centrum Semafor

Po loňském úspěchu jsme se rozhodli i letos otevřít dveře Stopy čápa všem,
kteří se zajímají o náhradní rodinnou péči. Rádi Vám představíme náš tým
i služby a těšíme se na povídání s kýmkoli, kdo bude mít chuť se zastavit.
Budeme promítat dokumentární seriál o pěstounství, máme připraveny zajímavé kazuistiky a příběhy dětí z náhradní rodinné péče, dětský minikoutek
a nebude chybět ani občerstvení.
Vše co jste kdy chtěli vědět o realitě náhradní rodinné péče a báli jste
se zeptat, se dozvíte 2. června od 1 0:00 do 1 6:00 na Třídě Karla IV. 1 222
v Hradci Králové.
Mgr. Tereza Čejková, DiS.
Vedoucí střediska Stopa čápa

Malymi krucky k úspechu…
o

Malými krůčky k úspěchu… Tak nějak by se
dala shrnout spolupráce Centra Semafor
s paní Věrou a její rodinou.

Paní Věra začala využívat služeb Centra
Semafor (dříve KC ZIP) již v roce 201 4. V té době
byla nezaměstnaná a snažila se najít práci, ale
kvůli zdravotním potížím byla v hledání neúspěšná. S pomocí pracovnice podala žádost
o invalidní důchod, která jí byla v té době bohužel zamítnuta. V minulém roce byla paní Věře
alespoň snížena pracovní schopnost o 20 %.
Vzápětí se jí podařilo najít práci prodavačky
v obchodě blízko bydliště. S nástupem do zaměstnání ale přišla také nejistota. Paní Věra
si po několika letech bez práce nevěděla rady
s některými situacemi, např. jak se u zaměstnavatele hlásí návštěva u lékaře, nemoc a další.
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Pracovnice s paní Věrou prošla všechny situace,
které mohou nastat a poradila jí, co má v takové chvíli dělat.
Paní Věra také potřebovala pomoc s podporou dcery Jany ve vzdělávání. Jana se již od
počátku školní docházky setkávala jen s neúspěchem. Její známky byly špatné, hrozilo jí propadnutí a mezi spolužáky nebyla vůbec oblíbená. Paní Věra byla pracovnicí podporována
v kontaktu se školou, kde řešila Janin prospěch
i neshody v třídním kolektivu. Po návštěvě
Pedagogicko-psychologické poradny se zjistilo,
že má Jana dyslexii. Jana začala ve škole docházet na reedukaci, doma se s ní učila maminka.
S pomocí pracovnice ve škole zjistily, jak s ní
má maminka doma pracovat, aby to bylo ku
prospěchu. Jana měla najednou větší chuť se
učit a zlepšily se jí známky.

Na začátku roku 2020 byla pracovnice v rodině naposledy. Spolupráce byla
ukončena ve chvíli, kdy si Jana plánuje
nástup na hotelovou školu a paní Věra
svoji situaci hodnotila slovy: „Jsem teďmoc
spokojená, naučila jsem se mluvit s paní
učitelkou a Jana nemá ve škole problémy.
A taky se mi konečně podařilo najít práci.“

Někdy se situace v rodině nezmění
hned a je potřeba dlouhodobé podpory
sociální pracovnice a postupné zvyšování
kompetencí, ale každé ukončení se šťastným koncem za ten čas stojí.
Napsala: Mgr. Petra Barvová
sociální pracovnice Centra Semafor
Mgr. Šárka Zbiňová
Vedoucí služby Centrum Semafor
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Nikola vypráví svuj príbeh
o

Salinger pomáhá pěstounským rodinám už od
roku 2002. To je spousta let, a tak se stalo, že
některé děti tedy už nejsou dětmi, ale jsou
z nich mladí dospělí. Často se stává, že nám
s osmnáctým rokem zmizí z dohledu. Jejich
příběh ale nám samozřejmě není lhostejný
a moc nás zajímá jeho pokračování. Jedním
takovým dítětem a dnes už mladou dámou je
Nikola (21 ). Svoje životní cesty popisuje takto:
„Do pěstounské péče jsem přišla v 6 letech z dětského domova. Měla jsem tam kamarádku Vlaďku,
ale tu mi vzali. Odvezl si ji její biologický otec na
Slovensko. Mám problémy s učením, ale přesto
jsem s pomocí našich dokončila ZŠ a poté jsem
se i vyučila v oboru cukrářka. V současné době
se snažím sehnat si práci. Jako Romka to mám

sestra Lucka (34) a bratr Honza (37) už mají
své děti. Mám tak 2 neteře a 2 synovce. Moje
biologická máma se se mnou spojila až asi
před 4 lety přes sociální sítě. Jinak se nijak
nestýkáme a zatím je mi to jedno. “

hodně těžké. Jinak se mám fajn a je mi v náhradní
rodině dobře. Táta s mámou jsou bezva, pomáhali
mi a pomáhají i nyní. Máme ještě v péči „brášku“
Dominika (14), se kterým cloumá puberta. Starší

Jak se tvorí Den s úsmevem

pokračování ze strany 1

Den s úsměvem provází také doprovodná
soutěž, která začíná již v průběhu dubna a slavnostní vyhlášení a ocenění výherců probíhá
přímo na akci. K tomu, aby Den s úsměvem
proběhl v klidu a pohodě, je zapotřebí pravidelná komunikace s účinkujícími, spolupracujícími organizacemi a poskytovateli občerstvení.

Hřeje nás u srdce, že Nikola u pěstounů našla svůj domov a i jako dospělá
má stále dveře otevřené. Je moc důležité,
že zůstává v kontaktu se svými sourozenci.
Teď jí budeme držet palce, aby mohla
v životě dělat, co jí baví a byla stále obklopena lidmi, kteří ji mají rádi.
Tereza Čejková
Vedoucí střediska Stopa čápa

aneb uz na tom makáme

Je potřeba zjistit jejich požadavky a postarat
se o jejich splnění. Dále koordinační tým komunikuje s Magistrátem města Hradec Králové
ohledně poskytnutí záštity města a s Technickými službami Hradec Králové, které zajišťují
technickou podporu. Veškeré přípravy by ale
byly zbytečné bez snahy pracovníků a dobrovolníků, nejen z řad Salingeru, kteří se každý

rok zn ovu pou štěj í d o rea l i za ce Dn e
s úsměvem. Věříme, že i letos se povede zorganizovat krásný den pro rodiny
s dětmi plný zábavy a úsměvů!
Mgr. Lada Neradová (koordinátorka akce)
Tel. : 725 922 1 90
E-mail: zastupce. triangl@salinger. cz

Strediska Salinger, z.s.:
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Vedoucí střediska Triangl
triangl@salinger.cz
774 807 01 1
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