CTVRTLETNÍK organizace Salinger, z.s.

císlo 4/2020

1. ríjna 2020 v Hradci Králové

Kdyz sítuje skola Setkání

s OSPODy

Dne 10. listopadu proběhne tradiční
setkání Stopy čápa s OSPODy.

Pracovnice střediska Triangl koncem září
a v říjnu opět vyjedou na setkání se zástupci
škol na Rychnovsku. Cílem těchto setkání
je představit vedení škol, pedagogům, metodikům prevence, jaké služby může Triangl
rodinám s dětmi nabídnout, s čím jim může
pomoci. Spolupráci se sociálně aktivizační
službou Triangl může rodině nabídnout
právě i škola a podchytit tak včas počáteční
potíže, které u dětí vnímá.

Letošní setkání zástupců oddělení sociálněprávní ochrany dětí (OSPOD), sociálních služeb
a dalších organizací se zástupci škol navazuje
na úspěšnou aktivitu „Podpora síťování služeb
na lokální úrovni“, která proběhla v České republice v uplynulých letech. „Před pár dny mě
kontaktovala paní Mia Magenheimová, že znovu
připravuje setkánípro školy z Rychnovska a Triangl
u toho nemůže chybět,“ říká Mgr. Petra Kalmu-

sová, vedoucí střediska Triangl a pokračuje:

„Tuto aktivitu velmi vítáme, protože školy vnímáme jako důležité partnery pro spolupráci s klienty
naší služby.“ Pedagogové jsou s dětmi v každo-

denním kontaktu a mohou tak brzy zachytit,
když něco není v pořádku. Např. dítě ve škole
často usíná, nemá pomůcky, nenosí svačiny
a nechodí na obědy. Tyto situace není nutné
ihned hlásit na OSPOD, pomoc rodině je možné
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nabídnout právě skrze sociálně-aktivizační
službu Triangl. „Po setkáních v loňském roce se
na nás několik pedagogů a metodiků prevence
obrátilo a s některými rodinami jsme poté spolupráci navázali,“ chválí si aktivní zapojení škol

Mgr. Petra Kalmusová. Smysluplnost propojení škol a služeb dokresluje kazuistikou.
Paní Dlouhé a jejímu synovi Vláďovi nabídla
možnost využít podpory sociální pracovnice
střediska Triangl paní učitelka ze školy. Vláďa
měl problémy s docházkou, mamce hodně lhal
a choval se k ní bez respektu. Paní Dlouhá byla
za nabízenou pomoc s výchovou syna ráda
a se sociální pracovnicí se na spolupráci domluvily. Po pár měsících se rodina odstěhovala
mimo Královéhradecký kraj a služba musela
být ukončena. Nicméně v srpnu paní Dlouhá
sociální pracovnici sama znovu kontaktovala.
Vrátila se s dětmi zpět na Rychnovsko a spolupráci chtěla obnovit. Sociální pracovnice Trianglu
tak do rodiny opět začala dojíždět. A na začátku
stačilo „jen“ předat paní učitelkou informace
rodiči o sociální službě a zprostředkovat úvodní
schůzku.
Pozn.: Jména klientů byla z důvodu zachování
anonymity změněna.

Mgr. Petra Kalmusová
vedoucí střediska Triangl

Také letos nás čeká na podzim
setkání se sociálními pracovnicemi
městských úřadů z celého kraje. Tentokrát se sejdeme k tématu ambulantních a pobytových služeb pro děti ve
střediscích výchovné péče a dětských
domovech se školou. V praxi sociálněprávní ochrany dětí přichází otázka
vhodnosti těchto služeb pro konkrétní
děti častěji, než bychom chtěli. Debata
o tom, kdy a pro koho je nejlepším
řešením právě ambulance nebo pobyt nesmí nikdy utichnout, protože
každé dítě je jedinečná bytost a je
potřeba s ním tak také jednat.
Sociální pracovnice musí být schopna dítěti a jeho rodičům nebo pěstounům vysvětlit, k čemu by mohly takové služby pomoci právě jejich dítěti,
jaký to všechno má smysl, jak dlouho
to potrvá, co se během ambulance
nebo pobytu bude dít, jaký je takový
den v ústavním zařízení a jak často
se dítě může vídat s rodiči nebo jezdit
domů. Je třeba mluvit o tom, že ústav
není „polepšovna“ a odborníci, kteří
v ústavu pracují děti „neopravují“, ale
snaží se je pochopit a pomoci jim najít
v životě tu správnou cestu. A jak se to
dělá a jak se to daří? Na tyto a spoustu
našich dalších otázek přijde odpovědět člověk velice povolaný a to pan
magistr, bakalář Petr Javůrek (zástupce
ředitele pro výchovný úsek, vedoucí
vychovatel a vedoucí SVP Hostinné).

Mgr. Tereza Čejková, DiS.
Vedoucí střediska Stopa čápa
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Pravdy a nepravdy

Den s úsmevem

o pestounství a adopci ZRUSEN!

S velkou lítostí oznamujeme, že letošní ročník akce Den s úsměvem 2020
se RUŠÍ!

Dlouho jsme doufali a věřili, že si společně s Vámi budeme moct užít den plný
úsměvů a zapomenout alespoň na chvíli
na sužující dobu, která nás obklopuje.
Ochranná opatření nás ale nyní dostihla.
Nezbývá nám, že doufat, že se potkáme jindy, za lepších dní!
Omlouváme se za komplikace a hlavně DĚKUJEME všem našim kolegům, partnerům, sponzorům za jejich podporu.
Pevné zdraví nám všem!

Noc
venku
Hradec Králové 2020
Čas od času k nám na Stopu čápa přijde 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 potenciálních 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 sociálně právní
ochrany dětí. A tak mi přišlo užitečné si na
některé ty časté dotazy odpovědět v takovém miniseriálu právě tady v Salingerovinách.
Hned v prvním díle bych se ráda věnovala
otázkám, které míří přímo k zájemcům o pěstounství nebo adopci. Tady jsou ty nejčastější:

Musí nám být do 35 let, abychom si mohli požádat o miminko?

Ne! Doba se posunula a ženy se stávají matkami
i o několik let později. Je třeba počítat s tím, kolik
vám bude let, až miminko povyroste a změní
se v dospívajícího mladého člověka. Budete mít
ještě dost sil na puberťáka? Na vnoučata?...

Aby nám dali dítě, musíme být manželé?

Ano a ne! Máte-li zájem o adopci (tedy osvojení) lze dítě svěřit do společné péče pouze
manželům. Nejste-li sezdaní, osvojitelem bude
jen jeden z vás. Chcete-li se stát pěstounem,
může to klidně být pouze jeden z vás se souhlasem manžela/manželky.
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Jsem sama. Musím si najít partnera, abych
měla šanci na adopci nebo pěstounství?
Ne! Pro dítě je samozřejmě optimální, když má
dva milující rodiče. Na světě je ale i mnoho
šťastných dětí maminek samoživitelek a tatínků
samoživitelů. Pořád lepší jednu láskyplnou
náruč než žádnou, ne?

Abychom byli schválení, musíme mít
dostatečné příjmy?

Hmmm. Co to je dostatečný příjem? Jestli máte
kde bydlet, a dokážete dítě uživit, je to dostatečné. Není potřeba luxusní vila a dovolená
u moře dvakrát ročně. Pokud chcete být pěstounem, čekají vás pěstounské dávky, takže si s tím
nelamte hlavu.

Musíme mít pro dítě samostatný pokoj?

Pokud již děti máte, uvažte, jestli je u nich v pokojíčku i životě místo a jak moc by je rušilo například miminko. Máte-li doma chlapce, kterému je 1 7 let nebude vhodný společný pokoj
s dívkou v podobném věku. Ale obecně se dá
říci, že vlastní pokoj není podmínkou úspěšného
vyřízení žádosti o zařazení do evidence žadatelů.
Jestli jste nenašli odpověď na svoji otázku,
prosím kontaktujte nás, velmi rádi si s vámi
popovídáme o tom, co vás zajímá. Příští díl
miniseriálu se budeme věnovat dotazům na
děti.
Mgr. Tereza Čejková, DiS.
Vedoucí střediska Stopa čápa

I tento rok s kolegy z Oblastní charity
Hradec Králové, Laxusu z.ú., a Občanského poradenského střediska chystáme
Noc venku Hradec Králové 2020. Celorepublikový termín připadá na čtvrtek
26. 1 1 . 2020. Od 1 8:00 se můžete těšit na
vystoupení hudební i kulturní, setkání
s odborníky a diskuzi nad tématem bydlení a bytové nouze jednotlivců, seniorů,
i rodin. Novinkami tohoto roku je spolupráce se Studentským filmovým klubem,
díky němuž a kinu Bio Centrál se v listopadu můžete těšit na promítání filmu
a následnou diskuzi nad tématem bezdomovectví jednotlivců i rodin. Druhou novinkou je příprava semináře pro starosty
z Královéhradeckého kraje. Více informací
o poslání a vizi Noci venku získáte na facebokových stránkách Noc venku Hradec
Králové a v chystané facebookové události. Věříme, že nám počasí i hygienická
opatření budou přát, a N oc venku se
uskuteční v plné míře i s přespáním na
Baťkově náměstí.
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Prázdniny v Centru Semafor

– nové zázitky pro rodice a jejich deti
Centrum Semafor a jeho klienti zažili nezapomenutelné léto. Společně výletovali,
poznávali, učili se novým dovednostem.

Léto je z pohledu rodinného života specifické období. Prázdniny i pěkné počasí přímo
lákají k novým zážitkům, na což reagovalo i Centrum Semafor svou prázdninovou nabídkou
služeb. Díky odpoledním klubům a akcím se
podařilo vytvořit příjemnou atmosféru a prostor pro vzájemné setkávání rodin. Pracovnice
Centra Semafor navíc plánovaly akce vždy tak,
aby byly nejen zábavné, ale i poučné. Rodiny
se tak s pracovnicemi podívaly např. do Přírodovědného centra, Hradeckých lesů nebo do
Knihovny města Hradce Králové. Vedoucí Centra
Semafor Zdena Schauerová k tomu dodává:
„Jsme rádi, že akce měly úspěch a rodiny si je
užily. Ještě většíradost ale máme z toho, že se nám
podařilo rodiče zapojit do plánování a příprav,
a příště to už určitě zvládnou i bez našípodpory.“

Tento fakt dokládá i příběh paní Vlasty. Ta žije
v malém bytě s partnerem a dvěma dětmi.
Na jaře pro ni bylo téměř nemyslitelné, aby
s dětmi někam vyrazila, protože měla pocit,
že venku číhá na ni i její děti mnoho nástrah.
Děti proto nemohly ani samy na hřiště. Díky
pracovnicím z Centra Semafor se naučila paní
Vlasta nejen vybrat správnou aktivitu, ale hlavně
se na ni dokázat vhodně připravit. „Pro někoho
je možná samozřejmé vybrat správnou obuv,
oblečení, připravit svačinu a vyrazit na předem
vybrané místo s rodinou. Naši klienti ale tohle
ve svém životě nezažili, a proto se to musí učit
až teďse svými dětmi, za našípodpory,“ doplňuje

Zdena Schauerová. Prázdninové aktivity Centra

Semafor pomohly paní Vlastě zmírnit svůj strach
o děti, naučila se na rodinné výlety správně
připravit a nyní už jí ani její rodině nebrání nic
v zažívání dalších dobrodružství.

keré aktivity Centra Semafor mají preventivní charakter a učí klienty bezproblémovému fungování ve společnosti.

Aktivity Centra Semafor podporují zvyšování kompetencí rodičů – jedná se o podporu
rodiny v trávení volného času se svými dětmi
včetně představenícenově dostupných aktivit,
které nezatíží finanční rozpočet rodiny. Veš-

Mgr. Petra Barvová
sociální pracovnice Centra 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
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