CTVRTLETNÍK organizace Salinger, z.s.

císlo 3/2020

1. cervence 2020 v Hradci Králové

CITY JAM – akce, která jiz 12 let

spojuje obyvatele Moravského Predmestí
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Modrý pomeranč organizace Salinger, z. s.
pořádá pro královéhradeckou veřejnost
tradiční, dvanáctý ročník akce s názvem
City Jam. Odpoledne plné vědomostních,
sportovních a jiných soutěžía dalších vystoupení nejenom pro rodiny s dětmi se uskuteční první školní den, a to 1 . září v čase
od 14:00 do 18:00 v areálu venkovního hřiště
ve Formánkově ulici na Moravském Předměstí.

„Tradiční akci City Jam pořádá NZDM Modrý
pomeranč letos již po dvanácté. Začátek roku
2020 byl pro nás všechny určitou zkouškou, a tak
jsme rádi, že můžeme občanům Hradce Králové
umožnit se společně opět sejít a prožít výjimečný
den plný her, sportovních aktivit a zajímavých
vystoupení. Jsme šťastní, že se v tento den můžeme setkat nejenom s obyvateli Moravského Předměstí, ale i s našimi partnery a kolegy, se kterými
dlouhodobě spolupracujeme, a bez kterých by
City Jam nebyl tak pestrou akcí. Přijměte naše
srdečné pozvání a užijme si společný den!“ sdě-

luje Radka Buršíková, vedoucí střediska NZDM
Modrý pomeranč.
Akce se každoročně zaměřuje na široké
spektrum hostů, a každý si přijde na své, protože ani letos nebude program nijak ochuzen.
N ávštěvníci se můžou těšit na vystoupení
žonglérů z Enfys, z. s. nebo na A-TEAM. Kromě
doprovodných aktivit pro děti a mládež, které

každoročně chystají pracovníci Modrého pomeranče (malování na obličej, výtvarná dílnička,
preventivní aktivita NZDM, šifrovačka v blízkém
okolí, atd.), se návštěvníci můžou těšit i na Klub
deskových her Poutník. Během celého odpoledne si bude možné prohlédnout prostory
nízkoprahového zařízení a seznámit se s jeho
činností, a zároveň s prací sociálních pracovníků,
kteří budou ochotně odpovídat na veškeré

dotazy. Nebude chybět ani občerstvení,
které zajistí Férová palačinkárna a Café
Na kole. Na akci srdečně zve tým Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Modrý pomeranč!
Více informací: www.salinger.cz
www.facebook.com/Salinger.zs
Mgr. Radka Buršíková
NZDM Modrý pomeranč

Vzdelávání jako v Austrálii
Když v tehdejším Československu běžel
v 80. letech seriál Skippy, hodně dětí závidělo Markovi a Sonnymu, že nemusí chodit
do školy a učí se přes vysílačku. Jaká paráda
nesedět v lavici s rukama za zády, poslouchat
učitelku jen z přístroje a klidně se u toho
šklebit, protože vás nevidí. Překulilo se pár
desítek let a během letošního jara i české
děti zažily, jaké to je, učit se doma. Přišlo
to náhle, neplánovaně, připraven nebyl
nikdo. A tak jsme se spolu s dětmi začali
učit i my ostatní. Rodiče, učitelé, ředitelé
škol, ministři… i my sociální pracovnice ve
středisku Triangl.
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„Obrátila se na mě klientka, že neumí
anglicky a nemůže se proto se synem učit.
Jestli o někom nevíme, kdo by jíteďpomohl,“

říká na poradě přes Skype kolegyně a další
se připojuje: „ Já mám taky rodinu, kde si
maminka neví rady s tím, jak vysvětlit dceři
matematiku. “ Doučování je jedna z mála

věcí, kterou pracovnice v naší sociální
službě neposkytují. Řešíme to buď přes
dobrovolníky, nebo v rámci Hradecka předáváme kontakt na kolegyně z Centra
Semafor. Doučování poté v obou případech
probíhá terénně, dobrovolník/pracovník
chodí přímo do rodiny.

pokračování na str. 3
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Vzdelávání pestounu na dálku
o

Prezenční forma vzdělávání přináší možnost osobního
setkání s lektorem a nespočet dalších výhod. I přesto se
po zkušenostech s pandemií onemocnění COVID-1 9 snažíme ve Stopě čápa přicházet na chuť vzdělávání po internetu. I distanční vzdělávání totiž má výhody, které zejména
v této době oceníme my i naši klienti.

Pro webináře Stopy čápa (web + seminář = webinář) využíváme program ZOOM, který je velice jednoduchý a zároveň
spolehlivý. Funguje bez nutnosti registrace na počítači, tabletu
i chytrém mobilním telefonu. Přes zaslaný odkaz se tak účastníci semináře během chvilinky ocitají v bezpečném prostoru
webináře.
První webinář proběhne na míru účastníkům a povede
ho oblíbená a skvělá lektorka, pěstounka a terapeutka Soňa
Procházková. Na webináři se účastníci „potkají“ i s jednou
z našich klíčových pracovnic, která bude zodpovídat případné
dotazy. Webinář potrvá 4 vyučovací hodiny a možné termíny
jsou 27. 7. 2020 nebo 1 0. 8. 2020. Pojďme to společně zkusit!

Informace pro pěstouny:

Pokud jste to zatím nestačili zaregistrovat, zařazujeme na léto
ještě dva náhradní vzdělávací semináře v klasické prezenční
formě na 8 hodin s Mgr. Evou Klabanovou a Mgr. Lenkou
Půlpánovou.

Mgr. Tereza Čejková, DiS.
Vedoucí střediska Stopa čápa

NZDM Modry pomeranc online

v dobe pandemie

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Modrý pomeranč nabízí v rámci podpory
dětem a mladým lidem ve věku 7 – 21 let
své služby také v online prostoru sociální
sítě Facebook. Online terén je za běžných
okolností co do rozsahu nejmenší formou
poskytování sociálních služeb. S nástupem
koronavirové pandemie však získala na
důležitosti, jakožto jediný komunikační
kanál s drtivou většinou klientů Modrého
pomeranče.
Provozování služeb NZDM funguje v běžném režimu na třech klubech, terénním a online terénním programu. Kluby eSko 7–1 3 let
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a eFko, které mají otevírací dobu ve všech pracovních dnech týdne, fungují
v rozsahu 21 hodin přímé
práce týdně. Klub eSko
1 4–21 let poskytuje své
služby 3 dny v týdnu v rozsahu 1 1 hodin a v rámci
terénního programu dochází k poskytování služeb
obdobně 3 dny v týdnu
v rozsahu 1 0 hodin přímé
práce týdně. Oproti tomu
program Online terén ve
formě chatu s klienty probíhá pouze jeden den
v týdnu po dobu 2 hodin a případně formou
poradny, kdy pracovníci reagují na dotazy do
24 hodin. „Online terén obvykle slouží pro práci

s klienty, kteří z různých důvodů nemohou nebo
nechtějí docházet na jeden z klubů či do běžného
terénu,“ dodává Mgr. Radka Buršíková, vedoucí

střediska.
Razantní změnu přinesla pandemie a omezení s ní spojená. S uzavřením všech forem
ambulantního i terénního fungování nízkoprahových klubů se pracovníci museli velmi rychle
přeorientovat na práci výhradně v online prostředí. Poskytování služeb probíhalo nově každý

všední den od 9 do 1 8 hodin (v úterý do
1 9 hodin) s hodinovou přestávkou. Týdně
to znamená 41 hodin přímého působení
na sociálních sítích, nejvíce na Facebooku.
Za období uzavření klubů strávili pracovníci v součtu v online prostoru 390 hodin
aktivním vyhledáváním klientů, jejich kontaktováním a preventivním působením.
Díky tomu, že rychle zvládli reagovat
i klienti, bylo více než 21 0 hodin z popsaného celkového času věnováno kontaktní
práci s našimi uživateli. Témata byla nejrůznější, více či méně související s nouzovým stavem. Téměř 40 hodin pracovníci
věnovali kontaktům s lidmi z řad zájemců
o službu. Zásadní byl také informační servis k fungování služeb i aktuálním vládním
nařízením se 1 57 poskytnutými službami.
Dále bylo poskytnuto 49 poradenských
rozhovorů a 29 preventivních aktivit. Pracovníci vyzkoušeli, pro ně nový formát
práce, a uskutečnili 4 videohovory pro
ještě bližší kontakt s klienty. Vzniklo 26
informačních příspěvků a také jedno zábavně preventivní video s tématikou bezpečného chování.

pokračování na str. 3
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Prípravy
akce
Densúsmevempokracují
Hradecká nezisková organizace Salinger, z.s. již sedmý rok pořádá akci pro
rodiny s dětmi, Den s úsměvem, která
se koná ke příležitosti Mezinárodního
dne úsměvu. Akce proběhne dne 4. října
2020 na Tylově nábřeží (nedaleko Hučáku), nově v čase od 10:00 – 16:30 hodin.
Návštěvníci se mohou těšit na bohatý
kulturníprogram, nabídku netradičních
her, aktivit a občerstvení.

torka akce Mgr. Lada Neradová a dodává:

„Ale zároveň nechceme situaci nijak zlehčovat, zdraví je vždy na prvním místě. “
V jaké fázi tedy přípravy jsou? „Získali
jsme záštitu Statutárního města Hradec
Králové, akci finančně podpoří KMS Střed
města, vyhlásili jsme výtvarnou soutěž
a v současné době se soustředíme zejména
na zajištění zajímavého doprovodného programu,“ shrnuje přípravy koordinátorka

chny koordinátorka akce.
Výtvarná soutěž, která Den s úsměvem
doprovází, byla vyhlášena dne 20. 5. 2020
a nese téma Úsměv na talíři. Výherci budou oceňováni ve dvou kategoriích – mateřské školy a 1 . stupeň základních škol.
Uzávěrka soutěže je 30. 6. 2020.
Salinger, z. s. prostřednictvím aktivit jednotlivých středisek poskytuje pomoc a podporu
dětem, mládeži, biologickým a náhradním
rodinám. Klienty provází ve složitých život-
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V d obě n ou zovéh o sta vu , a l e ta ková
možnost padla. Obrátili jsme se proto na
Univerzitu Hradec Králové. S nabídkou
dobrovolné pomoci se nám rychle ozvaly
dvě studentky. „Díky Tereze Kunické a Vero-

Středisko Triangl nabízí své služby
rodinám s dětmi téměř po celém Královéhradeckém kraji. Doučování je častou
zakázkou ze strany rodičů. Zajistit dobrovolníka na malém městě či vesnici je však
velmi obtížné, prakticky nemožné. Varianta
doučování on-line nás nikdy nenapadla.
Teď jsme ji nečekaně otestovali v praxi.
Zpětná vazba od dětí, rodičů i dobrovolníků nám ukázala, že zkouška dopadla
na výbornou.

uskutečnit hezký den pro rodiny s dětmi
z Hradce Králové a okolí, “ říká koordiná-

dojednáváme účinkující a doprovodné aktivity. Proto, kdyby se někdo měl chuť akce
zúčastnit, může se nám ozvat,“ vyzývá vše-

jako v Austrálii
nice Sokolářové mají děti ve dvou rodinách
zajištěno doučování on-line. Velmi si vážíme
vstřícnosti a pomoci obou studentek,“ říká
Mgr. Petra Kalmusová a pokračuje: „Rádi
bychom doučování našim klientům v této
podobě nabízeli i nadále, proto nyní pracujeme na oslovování partnerů pro tento
projekt. “

Přesto, že se objevují informace o možné druhé vlně pandemie COVID-1 9, nezisková organizace Salinger, z.s. neztrácí
naději a pokračuje v přípravách akce Den
s úsměvem. „ Stále věříme, že se podaří

akce. Mezi potvrzenými vystupujícími je
hradecký A-team, který předvede něco
ze svého tanečního umění. Návštěvníci
akce se mohou těšit na Improshow v podání Divadla Opatovice. O hudební zážitek
se postarají děti ze ZUŠ Střezina. Na akci
si děti budou moct vyzkoušet práci hasičů.
Hasičky z SDH Račice Nad Trotinou jim
připraví překážkovou dráhu spojenou
se zkouškou hasičské uniformy a vybavení. Návštěvníci se dozví něco o aktivitách
Střediska ekologické výchovy Sever, které
si pro děti připraví aktivitu s lesní tématikou. V neposlední řadě se o zábavu postará
také žonglérská skupina Ascarya. „Nadále

Vzdelávání

Mgr. Petra Kalmusová
vedoucí střediska Triangl

ních situacích, společnými silami hledá cesty k jejich
řešení, usiluje o jejich stabilitu a hájí jejich práva
a zájmy. Působí v Královéhradeckém a Pardubic-

kém kraji.

Mgr. Lada Neradová (koordinátorka akce)
E-mail: zastupce. triangl@salinger. cz

NZDM Modry pomeranc
online v dobe pandemie
pokračování ze str. 2

Přímý kontakt s klienty se nedá snadno nahradit,
avšak intenzivní prací na sociálních sítích se pracovníci snažili zajistit co nejlepší dostupnost i v situaci, kdy nebylo možné vidět se klienty tváří v tvář.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč nabízí podporu dětem a mladým lidem ve věku
čas nebo se nacházejí v situaci, se kterou si nevědí rady
a nemají nikoho, kdo by jim s tím pomohl. Služby jsou

poskytovány v Hradci Králové za účelem
posílení samostatnosti a schopnosti zapojit
se do běžného života.
Mgr. Radka Buršíková
vedoucí střediska NZDM Modrý
pomeranč
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Projekt Za skolním úspechem
– potrebny více, nez kdy jindy
Přestože nouzový stav narušil běžný
kontakt s klienty, Centrum Semafor
si našlo cestu, jak nadále poskytovat
své služby a také pokračovat v projektu Za školním úspěchem.

S rodinou paní Květy Centrum Semafor spolupracuje již delší dobu. Rodina
je zařazena i do projektu Za školním
úspěchem (dále jen ZŠÚ), který si klade
za cíl zvyšovat možnost školního úspěchu
dětí a podpořit rodiče při přípravě do školy s dítětem. Projekt je podpořen z nadace
Jistota Komerční banky a Statutárním
městem Hradec Králové.
Spolupráci s paní Květou ovlivnil proběhlý nouzový stav, v kontaktu se nám
ale podařilo zůstat. Dcera paní Květy totiž
potřebovala pomoc se školním učivem
více než kdy jindy. V rámci projektu ZŠÚ
nadále probíhalo doučování dvakrát týdně, avšak osobní schůzky nahradil telefonický kontakt. Vlivem chybějícího osobního kontaktu byla spolupráce ztížena,
mělo to ale i svoje výhody, popisuje pracovnice projektu ZŠÚ, Mgr. Eva Nešetřilová:
„Díky telefonickému doučování se do procesu více zapojila matka. Ta se tímto způsobem učila spolupracovat s dítětem za
podpory pracovníka. “

Paní Květa si často nevěděla rady,
jak vysvětlit své dceři učivo zadané paní
učitelkou a jak úkoly vypracovat a motivovat ji k další práci. Pracovnice pomohla
matce nalézt cestu, jak danou látku dceři
vysvětlit a předat. Aby zabránila stereo-

typu, zařazovala mezi učení zábavu (např. slovní fotbal, čtení pohádek aj.), což dcera paní
Květy uvítala.
Díky tomu, že se podařilo stabilizovat situaci spojenou se školou, mohla probíhat
spolupráce i na dalších tématech. Klíčová sociální pracovnice tak v době nouzového stavu
s rodinou řešila finanční situaci, ale i strach
z nákazy koronavirem. Klíčová pracovnice průběžně pomáhala paní Květě v orientaci v aktuál-

ních nařízeních vlády, vysvětlovala, přinášela
aktuální ověřené informace a naslouchala.
Ačkoli situace v rodině na začátku nouzového stavu nevypadala příznivě, podařilo se
situaci nejen ustát, ale dokonce posunout. Paní
Květa získala kompetence ve vztahu k učení
dcery a zároveň nepropadla panice a strachu
z nákazy.
Mgr. Petra Barvová
Centrum Semafor

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

Strediska Salinger, z.s.:
CENTRUM SEMAFOR

STOPA ČÁPA

NZDM MODRÝ POMERANČ

TRIANGL

Vedoucí Centra Semafor
centrum.semafor@salinger.cz
774 807 052

Vedoucí střediska Stopa čápa
stopa.capa@salinger.cz
773 800 292

Vedoucí střediska NZDM Modrý
pomeranč
nizkoprahove.centrum@salinger.cz
777 041 030

Vedoucí střediska Triangl
triangl@salinger.cz
774 807 01 1

Bc. Zdena Schauerová

Mgr. Tereza Čejková, DiS.

Mgr. Radka Buršíková

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

Mgr. Petra Kalmusová

