CTVRTLETNÍK organizace Salinger, z.s.

císlo 1/2021

Vyrocní cena CASovaná bota
Středisko NZDM Modrý pomeranč se stalo

nejlepším Týmem roku 201 9

nízkoprahových sociálních služeb

1. ledna 2021 v Hradci Králové

Salinger,z.s.

dekuje!

Hradecká nezisková organizace Salinger, z.s.
každý rok pořádá akci pro rodiny s dětmi,
Den s úsměvem, která se koná ke příležitosti
Mezinárodního dne úsměvu. Akce, která
měla proběhnout dne 4. 1 0. 2020 na Tylově
nábřeží, byla z důvodu zpřísňujících se vládních opatření zrušena.
„Do posledníchvíle jsme věřili, že se nám podaří akci uskutečnit a užít si s návštěvníky den
plný úsměvů a dobré zábavy. Nicméně zdraví
je vždy na prvním místě,“ vysvětluje Mgr. Lada

Neradová, koordinátorka akce.
Navzdory tomu, že akce neproběhla, byla
vyhodnocena doprovodná výtvarná soutěž
na téma Úsměv na talíři , které se účastnilo
okolo 1 00 malířů. Výherci jednotlivých kategorií
byli osobně oceněni. Za poskytnutí cen do
soutěže bychom rádi poděkovali firmě EMADO

Hradec Králové, s.r.o., Bagmaster s.r.o.
a TOBOGA Tongo Hradec Králové, Unipap a.s.
a Policie České Republiky.
V následujících měsících bude možnost
vidět zaslaná díla na Facebooku Salinger, z.s.
a doufáme, že v březnu také v Knihovně
města Hradec Králové.
Touto cestou bychom také rádi poděkovali

Sobota 1 2. 1 2. 2020 se zapíše do historie
střediska NZDM Modrý pomeranč. V tento
den totiž proběhlo úplně první ONLINE předávání ceny ČASovaná bota , která je, dle
slov organizátorů, „především vyjádřením
uznánílidem, kteříobětavě a vzdor překážkám
pracujív prvnílinii. Jde o ocenění za dobrou
práci a dosažené výsledky v oblasti nízko-

Cenu vyhlašuje a uděluje Česká asociace streetwork, z.s. A právě v tento den se NZDM
Modrý pomeranč stalo absolutním vítězem
kategorie Tým roku 201 9. „Je to pro nás
prahových sociálních služeb. "

stále ještě neuvěřitelné. Získat ocenění, navíc
od České asociace streetwork, z.s. a stát se
nejlepším týmem v celé České republice.
V našem oboru asi není většího uznání než
tato cena. O vítězi totiž rozhoduje tým složený z absolutních profesionálů a kapacit
oboru,“ sdílí svoje dojmy vedoucí vítězného

týmu Mgr. Radka Buršíková. Středisko
NZDM Modrý pomeranč se dlouhodobě
zaměřuje na kvalitu poskytovaných služeb
i rozvoj služby samotné. Svědčí o tom
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nejenom množství spokojených klientů,
ale i řada aktivit a projektů, do nichž se
středisko zapojuje. „Děkovnou řeč jsem si
nepřipravovala, konkurence nominovaných
týmů byla obrovská a každý z nich by si cenu
zasloužil. Přesto chci z celého srdce poděkovat každé své kolegyni a kolegovi z týmu za
jejich každodenní energii a aktivitu, skvělé
nápady a chuť posouvat limity své i limity
oboru. Vím, že bez nich bych ani já nebyla
tam, kde jsem, a naše služba by nemohla
získat takové ocenění. Poděkování ale patří
i kolegům a kolegyním, kteří naší službou
prošli, zanechali nesmazatelnou stopu
a dlouhodobě pokládali základy kvality, na
které se nám podařilo stavět. Velkou zásluhu
na našem úspěchu má taktéž vedeníorganizace, které nám nejen vytváří zázemí, ale
hlavně věří naší práci i nám samotným,“

dodává Mgr. Radka Buršíková. Středisko
NZDM Modrý pomeranč bylo založeno
v roce 2001 . Po téměř 20 letech fungování
se stalo nejlepší nízkoprahovou sociální
službou v celé republice.

Statutárnímu městu Hradec Králové a KMS
Střed města za poskytnutí finanční podpory,
panu Alešovi Černému za vytvoření grafického
návrhu plakátu akce a firmě Izodol s.r.o. za
vytvoření poutačů na naši akci. Děkujeme také
všem partnerům, kteří se na Den s úsměvem
chystali se svým vystoupením, doprovodnou
aktivitou nebo stánkem.
Věříme, že v příštím roce se nám opět
povede přichystat pro návštěvníky krásný den,
který budou moct strávit se svými rodinami.
Těšíme se na Vás v roce 2021 !
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Nouzové stavy z pohledu sociálních

pracovníku Centra Semafor
o

Rok 2020 byl pro sociální služby ve všech směrech
rokem velmi náročným. Jak se se změnami ve
fungování potýkalo Centrum Semafor? Změnilo
se něco ve způsobech práce s klienty?

Jaro roku 2020 bylo pro všechny velkým překvapením. Sociální služby musely omezit, změnit nebo
úplně pozastavit svůj provoz. Centra Semafor se tato
situace dotkla dost zásadně – ambulantní a terénní
forma musela být pozastavena z nařízení Vlády ČR.
Došlo tak k přerušení reálného kontaktu s klienty,
což bylo zejména ze začátku velmi náročné. Rodiny
navíc neměly přehled ve vládních nařízeních a poprvé
musely řešit distanční výuku dětí. Centrum Semafor
na situaci zareagovalo tím, že přešlo do jiné formy
komunikace s klienty – šlo především o telefonický
kontakt, některé z rodin se naučily pracovat s e-mailem,
Skypem či Messengerem. To potvrzuje i vedoucí
Centra Semafor Mgr. Zdena Schauerová: „I u rodin,
kde to z počátku vypadalo, že spolupráce v online
prostředí nebude možná, se nám podařilo tuto formu
komunikace navázat. Považujeme to za přínosné a rádi
bychom to přenesli do běžné praxe, např. když jsou
členové rodiny nemocnía nemůže schůzka proběhnout
osobně.“

Situace ohledně vzdělávání dětí byla nejčastěji
řešeným problémem. Rodiny se potýkaly s problémem zapojení dětí do distanční výuky, neměly na
to vybavení ani dovednosti, na což školy nereagovaly
vždy s pochopením. Pro všechny byla situace nová
a každý se s ní musel nějak vypořádat. Rodiče dětí,
které si nemohli dovolit zakoupení techniky, si museli
se školou vyjednat jiné způsoby poskytnutí a odevzdání vypracované látky pro děti.
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V první vlně pandemie se klienti Centra
Semafor potýkali i s nedostatkem ochranných pomůcek, zejména roušek. Pracovníci
Centra Semafor tak odkazovali na různé
stránky, kde bylo možné roušky u dobrovolníků objednat a vyzvednout si je zcela
zdarma. Komplikovanější byla i spolupráce
s Potravinovou bankou. Vzhledem k nemožnosti terénní práce nám s vyzvednutím
objednávek významně pomohli dobrovolníci, kteří balíčky do rodin mohli doručit.
Jistý chaos a obavy způsobila i některá
média. Nešťastně předané nebo nepochopené informace v rodinách vyvolávaly
úzkosti a obavy. Některé rodiny se svými
dětmi vůbec nevycházely z domu, což přineslo i další následky jako např. omezení
pohybu a zvýšení hmotnosti členů rodiny.
Podzimní nouzový stav byl odlišný.
Centrum Semafor mohlo dále fungovat
ambulantně i terénně za dodržení všech
hygienických opatření. S klienty se pracovníci Centra Semafor osobně setkávali
v nejnutnějších případech. Když bylo třeba,
využili online komunikaci, která byla snazší
díky zkušenostem z jarního období. Potravinovou banku pracovníci také mohli
obstarat sami, čímž se urychlila pomoc
rodinám.

Jako významný obrat Centrum Semafor
vnímalo v možnostech pořízení techniky
do rodin. Přibylo výzev a iniciativ, které
pomáhaly rodinám se zapojením do distanční výuky. Pro několik rodin se podařilo
zajistit počítač a naučit je s ním pracovat.
To mimo jiné pomohlo ke snížení vyloučení dětí z kolektivu. Kontakt s ostatními
spolužáky mnohdy zmírnil pocit izolace
a samoty. „U dětí je kontakt s kamarády
důležitý a nelze ho opomíjet,“ dodává Mgr.
Zdena Schauerová. Spolupráce mezi
školami a rodinami získala ucelenější
podobu.
Pracovníci Centra Semafor také vnímají, že distanční výuka u několika rodin
přispěla ke zlepšení schopností práce na
počítači a komunikace rodin se školou
prostřednictvím emailu. Kde to i přesto
nešlo, pracovníci Centra Semafor poskytli
doprovod do školy nebo zprostředkovali
kontakt se školou. Ačkoliv nouzové stavy
byly pro všechny náročné, přinesly i jistá
pozitiva, z kterých mohou pracovníci
i klienti Centra Semafor do budoucna
čerpat.
Napsala Mgr. Petra Barvová
Mgr. Zdena Schauerová
Vedoucí služby Centra Semafor

strana 3

Pravdy a nepravdy
o pestounství a adopci

II

Vzpomínka
na Jarmilu

Rícarovou

V roce 2020 nás opustila naše milá kolegyně Jarmila Říčařová. Sociálně-právní
ochranou dětí se zabývala přes padesát
let. S láskou a úsměvem vzpomínáme
na její laskavé a velké srdce, do kterého
se za psa l y stovky d ětských příběh ů .
Stejně tak se i ona zapsala do mnoha
srdcí klientů Stopy čápa. Osud tomu
chtěl, že v době jejího odchodu nebylo,
kvůli epidemiologické situaci, možné se
scházet ve větším množství. N emohli
jsme se rozloučit tak, jak bychom si přáli.
Ráda bych jí tedy věnovala alespoň ještě
tuto krátkou vzpomínku a díky za to, co
nás naučila o pomoci ohroženým dětem.
Děkuju Jaruško!

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. První díl patřil otázkám
přímo k zájemcům o pěstounstvínebo adopci.
Díl druhý věnuji častým otázkám k dětem.
Můžeme si vybrat, jaké dítě přijmeme
do rodiny?

Ano. Musíte! Jste to vy, kdo otevírá svoji náruč
i domov. Vaše představy a očekávání jsou velmi
důležité. Je na vás, jestli cítíte, že zvládnete
péči o dítě s nějakým zdravotním omezením,
nebo třeba nějaké sourozence. Odborníci Vám
jen pomůžou s náhledem na realitu všedních
dní náhradní rodinné péče – uvidíte, jestli se
Vaše představy blíží realitě.

Když už nějaké dítě osvojím, můžou mi
ho zase vzít?

Pokud je dítě již osvojeno, je, dle zákona, Vaše.
Zákon pak už nezná rozdíl mezi dítětem, které
se do rodiny narodilo a tím, které bylo osvojeno.
Ledaže byste dítě značně zanedbávali nebo
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mu jinak závažně ubližovali. To by vám pak
samozřejmě mohlo být odebráno, stejně jako
je tomu u jiných dětí.

Když nějaké dítě přijmu do pěstounské
péče, můžou mi ho zase vzít?

Když přijímáte dítě do pěstounské péče, má
někde rodiče. Jednou z Vašich povinností, jako
pěstouna, je i podpora vztahů s rodiči. A ano
– může se stát i to, že se dítě vrátí zpět, do své
biologické rodiny. Ale u dlouhodobé pěstounské péče je to spíš vzácnější případ.

Musí se naše dítě účastnit přípravy
žadatelů?

Je Vaše dítě součástí Vaší rodiny? Potom ano.
Nepřijímáte jen Vy nového syna nebo dceru.
Také Vaše dítě získává nového sourozence.
Zapomeňte na myšlenku, že to bude prostě nový
kamarád. Sourozenecké vztahy jsou mnohem
komplikovanější. Příprava samozřejmě záleží
na věku dítěte a jeho rozumových schopnostech.

Kdy budeme tomu dítěti říkat, že je
adoptované?

N ejlépe hned. M iminko ještě samozřejmě
nerozumí slovům, ale to je ideální příležitost
si to vyzkoušet. Jak na to Vám poradí nejen
na přípravách žadatelů. Obraťte se s důvěrou
na nás. Nebudete v tom sami.
Mgr. Tereza Čejková, DiS.
Vedoucí střediska Stopa čápa

Mgr. Tereza Čejková, DiS.
Vedoucí střediska Stopa čápa
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Nové nadeje v nové novele

V letošním roce by měla, jak doufáme, být
schválena novela Zákona o sociálně-právní
ochraně dětí. Stejně tak, jako desítky jiných
neziskových organizací a odborníků, považujeme i my mnohá ustanovení novely za problematická. Nicméně se ve směs napříč spektrem
institucí a organizací, které pomáhají ohroženým
dětem, shodujeme, že je především potřeba,
aby vešla v platnost. Vždy je možné předkládat
pozměňovací návrhy.
Od roku 201 3 se podařilo výrazně snížit
počet dětí umisťovaných do ústavů, a to je pro
Českou republiku velký úspěch. Aby bylo možné
klesající trend počtu dětí v ústavní péči dále
udržet, je naprosto nezbytné valorizovat také

financování služeb pro pěstouny i dávky pěstounské péče samotné. Od výše uvedeného
roku se totiž například náklady na psychologickou
podporu traumatizovaných dětí navýšily tři až
čtyřikrát, stoupaly náklady na pohonné hmoty,
nájmy a další. Nikoli však příspěvek na výkon
pěstounské péče, který je pro doprovodné
organizace jediným celostátním zdrojem financování.
A co pěstouni? Dávka „Odměna pěstouna“
činí 1 2.000,- Kč. (Pro porovnání – minimální
mzda je 1 4.600,-Kč.) A zmíním-li přechodnou
pěstounskou péči - náklady již dnes většinou
o dost převyšují příjmy pěstouna přechodňáka.
Děti k nim často přicházejí jen s tím, co mají

na sobě. Je třeba jim zajistit zimní oblečení,
vybavení do školy, nebo například sedačku,
kočárek atd. Systém náhradní rodinné
péče začíná být kriticky podfinancovaný
a při tom dítě v ústavu vychází třikrát až
čtyřikrát dráž, než v pěstounské péči.
Jistě že i ústavní péče má a bude mít
u nás důležité a nezastupitelné místo. Pořád tu budou děti, pro které se nenajde
vhodná rodina nebo děti, které do náhradní rodiny nechtějí. Je velice těžké najít
náhradní rodiče například pěti dětem
naráz, dětem s mnoha zdravotními omezeními, nebo dětem s velkými problémy
v chování. Zahraniční praxe i minulá léta
ale ukazují, že zdaleka ne všechny děti
z téměř 8000 musí skutečně nutně v ústavech být. Nejpalčivěji to samozřejmě vnímáme u dětí do tří let věku. Děti nejsou
zmenšení dospělí a právě ve vývoji těch
nejmenších zanechává ústavní výchova
jen těžko léčitelné rány. Ani ten nejpokrokovější ústav není máma a táta.
My jsme ale životní optimisté a věříme,
že se nám v Čechách podaří pro děti dělat víc. Umisťování dětí do tří let věku do
ústavní péče je dnes ve většině krajů již
zastaralá praxe. Například v roce 201 9
bylo umístěno o 24% méně dětí než v roce
přechozím. A to už je nějakých milujících
náručí, které se našly.
Budeme cestu novely zákona stále
sledovat a i vy můžete například na stránkách Asociace Dítě a Rodina, jíž je Salinger,
z.s. také členem. Takže s novým rokem
nová naděje…

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

