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15. cervence 2021 v Hradci Králové

Centrum Semafor nove poskytuje

sluzby také v ORP Dobruska
Centrum Semafor jako jedno ze středisek organizace Salinger, z.s. poskytuje služby rodinám
s dětmi v ORP Hradec Králové tak, aby posílily
jejich schopnosti řešit situace, ve kterých se
ocitly a neumí si s nimi samy poradit.
Koncem roku 2020 bylo středisko Centrum
Semafor osloveno ke spolupráci vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví Simonou Dolkovou,
která má velký podíl na zahájení našeho působení
v ORP Dobruška. Společně jsme si vymezili naše
možnosti a potřeby dané lokality. Ve středisku
Centrum Semafor jsme měli volné kapacity, a tak
kromě omezení plynoucích z pandemické situace
nebránilo nic tomu, abychom od nového roku zahájili depistáže přímo na Dobrušsku a zjistili potřebnost
naší práce v dohodnutých lokalitách. V navštívených
rodinách byl např. zjištěn zájem o pomoc s hledá-
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Tematický případový seminář, zaměřený na sociální práci
s rodinou, je ideální jak pro sociální pracovníky ostřílené léty
praxe, tak i pro ty začínající. Pracuje s konkrétními kauzami,
které si účastníci přinášejí. Cílem semináře je rozšířit pohled
sociálního pracovníka na možné cesty řešení problému, podpora uvědomění souvislostí celého rodinného systému a zaměření k hledání zdrojů. Odborně, laskavě a s humorem sobě
vlastním seminář vedou manželé Hadašovi.
MUDr. Julie Hadašová má více než 25 let praxe v individuální,

partnerské a rodinné terapii. Od roku 2005 se věnovala lektorské
činnosti pro přípravy žadatelů o NRP v Královéhradeckém kraji,
vzdělávacím seminářům a poradenství pro pěstounské rodiny.
Absolvovala výcviky v rodinné a systemické terapii, Gestalt therapii,
Katathymně imaginativní psychoterapii, Dyadické vývojové terapii
- léčba vývojového traumatu v institutu náhradní rodinné péče
a supervizní výcvik.
MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D. se od roku 1 989 se věnuje psychoterapii, rodinné terapii a psychosomatické medicíně. Od roku
2005 lektoroval přípravy žadatelů o NRP v Královéhradeckém kraji,
vede vzdělávací semináře a poradenství pro pěstounské rodiny.

pokračování na str. 4
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ním vhodného bydlení, hledáním práce a pomoc
s distanční výukou u dětí. Dále také jedna rodina
projevila zájem o pomoc při řešení nástupu dcery
na střední školu. Kromě výše uvedených zakázek
mohou pracovníci Centra Semafor dále pomáhat
rodinám v oblasti financí, dluhů, pomoc s vyplněním dokumentů pro úřady. Podporují také klienty
v situacích, kdy neví, jak se mají s dětmi učit, trávit
volný čas, anebo jim chybí potřebné vybavení k výuce
apod. Pracovníci Centra Semafor také mohou doprovázet klienty do institucí (úřady, školy, lékaři atd.)
a pomáhají jim s řešením jejich obtíží a mnohdy
i s komunikačním neporozuměním.
V současné době dojíždíme do domluvených
lokalit jednou za čtrnáct dní a požádali jsme o možnost rozšíření fungování naší služby v aktualizaci sítě
sociálních služeb.

pokračování na str. 4
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Triangl umí moderovat „prípadovky“
a byl naplněn její smysl, je třeba dodržet
základní principy a strukturu. To je hlavní
úlohou moderátora. Nejen pro rodinu je
přínosné, když je moderátorem nezávislý
odborník, který není v případu nijak angažován. „Případovou konferenci vnímáme

v Trianglu jako důležitou součást programu
Sanace rodiny,“ říká Mgr. Petra Kalmusová
a doplňuje: „pro zajištěníhladkého průběhu
nabízíme orgánům sociálně-právníochrany
dětí zajištění profesionální a zkušené
moderátorky. " Služba je poskytována

bezplatně v rámci projektu Návazná podpora rodin v ohrožení. Moderátorka je
externí spolupracovnicí Trianglu a garantujeme její nezávislost. Za šest let trvání
projektu moderovala již více než 70 případových konferencí.
V přípa d ě zá j m u o m od era ci přípa d ové kon feren ce se obra cej te n a
koordinátorku projektu:

Případová konference se do české sociální
práce dostala kolem roku 2008. O pět let
později byla legislativně ukotvena do novely
zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
Postupně se stala jedním ze základních nástrojů multidisciplinární práce s ohroženou
rodinou.
Slovo konference pochází z latinského
conferre (shromáždit) a označuje diskusní set-

kání kompetentních osob k určitému tématu.
Případová konference v sociální práci znamená

plánované, koordinované a pevně strukturované pracovnísetkánírodičů, dítěte a odborníků.

Podstatou případové konference je komplexně
vyhodnotit situaci dítěte a jeho rodiny, pojmenovat k jakému cíli je třeba dojít a naplánovat
kroky, které rodině pomohou cíl naplnit. Aby
se skutečně jednalo o případovou konferenci

,
„At zijípestouni“

V týdnu od 1 3. do 1 9. září se bude v Královéhradeckém kraji
slavit opět „Týden pěstounství“. V rámci něj bude pro pěstouny
16. 9. na Krajském úřadě připravený vzdělávací seminář s PhDr.
Štefanem Šarkőzym a diskuse s odborníky, kteří pracují v náhradní rodinné péči. Nebude mezi nimi chybět ani vedoucí
Stopy čápa Mgr. Tereza Čejková, DiS. Celý den bude věnován
tématům: Kořeny a identita dítěte v NRP a s tím souvisejícím
kontaktům dětí s jejich původní.

A jak bude slavit Stopa čápa? Pro všechny, kdo mají zájem
o náhradní rodinnou péči, nebo půjdou kolem, chystáme akci „Ať
žijí pěstouni“. Jak už název napovídá, chceme především poděkovat
pěstounům za to, co dělají. Jejich poslání není jednoduché, má ale
skutečnou hodnotu. Formuje lidské životy a směruje jejich budoucí
cestu. Startujeme 1 5. 9. od 1 4:00 na Masarykově náměstí v Hradci
Králové. Děti se mohou těšit na houslové hudební hádanky, čtení
terapeutických pohádek, povídání s žabkou Josefínou a výtvarné
aktivity. Moc se těšíme, že si s dětmi i dospělými budeme povídat
o pěstounství a adopci.
Tým Stopy čápa
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Mgr. Petra Kalmusová,
tel. 774 807 01 1 ,
e-mail triangl@salinger.cz
Partnery projektu Návazná podpora rodin
v ohrožení jsou: MPSV-Rodina, Statutární
město Hradec Králové a města Dobruška,
Kostelec nad Orlicí, Náchod, Nové Město nad
Metují, Nový Bydžov, Rychnov nad Kněžnou.

CITY
JAM
akce,
Bavte
se
díky které se jiz 13 let setkáváme nejen
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s obyvateli Moravského Predmestí

s námi!

Salinger, z.s. srdečně zve na již 8. ročník akce
pro rodiny s dětmi Den s úsměvem, která se koná

22. 8. 2021 od 1 0:00–1 6:30 hodin na Tylově nábřeží (nedaleko Hučáku).
Program na pódiu zajistí:
• A – TEAM Hradec Králové – taneční vystoupení
• ZUŠ Střezina – pěvecké vystoupení pod

Nízkoprahové zařízenípro děti a mládež
Modrý pomeranč, organizace Salinger,
z. s. pořádá již tradičně pro královéhradeckou veřejnost akci s názvem
City Jam. Společně strávené odpoledne
plné vědomostních, sportovních i jiných
aktivit a dalších vystoupení pro rodiny
s dětmi se uskuteční 7. září v čase od
1 4:00 do 1 8:00 v areálu venkovního
hřiště ve Formánkově ulici na Moravském Předměstí.
„Rok 2020 byl nejen pro NZDM Modrý
pomeranč náročným obdobím, ve kterém
nám pracovníkům nebylo umožněno se plně
setkávat se všemi klienty i s veřejností, či
realizovat další aktivity. O to větší radost
máme, že můžeme uspořádat 1 3. ročník
akce City Jam a sejít se tak u našíprovozovny
s obyvateli Moravského Předměstí, ale i dalšími našimi přáteli, příznivci, partnery, kolegy.
Věříme, že si letos, po předchozím náročném
období, užijeme společný den!“ sděluje

Radka Buršíková, vedoucí střediska NZDM
Modrý pomeranč.

Akce City Jam letos nabídne aktivity
zaměřené na SEBEPÉČI A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ
STYL. Kromě toho se návštěvníci mohou
těšit na taneční vystoupení skupiny Creato
či žonglérské vystoupení skupiny Enfys,
z. s. Pracovníci NZDM Modrý pomeranč
zrealizují doprovodné aktivity pro děti
a mládež (malování na obličej, výtvarná
dílna). Odpoledne zpestří i Klub deskových
her Poutník, Knihovna města H radec
Králové, Středisko ekologické výchovy
SEVER a mnohé další. Po dobu akce nebude chybět ani občerstvení, které nabídne Férová palačinkárna a Café Na kole.
Během celého odpoledne budou zpřístupněny prostory nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež, kde budou mít návštěvníci možnost seznámit se s činností střediska a prací sociálních pracovníků.
Na akci srdečně zve tým NZDM Modrý
pomeranč.
Více informací: www.salinger.cz,
www.facebook.com/Salinger.zs
Mgr. Radka Buršíková

Povídání s Zabkou
Josefínou

Stopa čápa nově založila svůj Youtube
kanál. Úvodní video patří samozřejmě
dětem. Je to první díl seriálu „Povídání
s žabkou Josefínou“. Videa jsou inspirována
knihou Ferda a emušáci. Zábavnou formou
dětem přibližují a vysvětlují emoce. Epizody
jsou tlumočeny do znakového jazyka.
Na Stopě čápa chystáme, mimo dalšího pokračování Josefíny, také den otevřených dveří online, edukační video o typech náhradní rodinné péče, speciální
video pro pěstouny prarodiče, nebo video
o tom, jak se stát náhradním rodičem
v našem kraji.
Neváhejte a navštivte nás na Youtube.
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vedením paní Jitky Přibylové
• DDM Barák – Judo – sportovní vystoupení
• Loutkové divadlo Jarky Holasové – Pohádka
Hrnečku vař
• Kouzelník Mr. Carlo – kouzelnické vystoupení
pro děti

Na pódiu budou slavnostně oceněni výherci
doprovodné výtvarné soutěže na téma Přátelství
v kategoriích MŠ a 1 . stupeň ZŠ. V současné době
probíhá veřejné hlasování o vítězích jednotlivých
kategorií na facebookových stránkách organizace.
Návštěvníci akce se dále mohou těšit na bohatý
doprovodný program. Dne s úsměvem se zúčastní
hasičky z SDH Račice nad Trotinou, Bumball.cz
s relax zónou a bumperballovými koulemi, žonglérská skupina Ascarya, Klub deskových her Poutník,
Tým SGP zajistí workshop sportovní gymnastiky
a DDM Barák workshop juda. Děti si budou moct
zaskotačit na skákacím hradu od Všeumíme.cz
a nechat si od kouzelníka vyrobit zvířátko z nafukovacích balónků. Barevné pramínky do vlasů bude
návštěvníkům zaplétat členka spolku Kopidlenské
žížalky, se kterými se poté budou moct vyfotit
v našem fotokoutku. Občerstvení bude po celou
dobu akce zajištěno skrze Café Na kole, Le Waff,

La Casa De Pizza, Kunětická zmrzka a Veolia
Voda.

Moc se těšíme, až si společně užijeme den plný
zábavy a úsměvů!

Centrum
R
E
G
I
O
N
Y
Mezinárodní divadelní Semafor
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festival Hradec Králové,
kde Salinger ani letos nechybel

nove poskytuje sluzby

také v ORP Dobruska

pokračování ze str. 1

Po jejím schválení plánujeme pravidelnou práci v lokalitách jednou týdně a dále pak dle narůstajícího
počtu zakázek.
Za dobu fungování našeho střediska v ORP
Hradec Králové se nám v rodinách vždy osvědčila
spolupráce orgánu sociálně – právní ochrany dítěte
a naší služby. Dobré navázání spolupráce mezi výše
zmíněnými a rodinou klienta přináší efektivnější
řešení nepříznivé sociální situace.
Věříme tedy, že zájem a spolupráce Simony
Dolkové a jejího týmu pracovnic odboru sociálních
věcí a zdravotnictví v Dobrušce, výsledky provedených depistáží – chuť ke spolupráci ze strany klientů
a množství jejich zakázek dává dobrý důvod pro
zahájení pravidelného poskytování našich služeb
také v ORP Dobruška.
Centrum Semafor
Mgr. Johanka Říhová

Ač byl tento ročník festivalu ovlivněn epidemiologickou situací spojenou s COVID-1 9,
pracovníky Salingeru, ale ani návštěvníky
to od ú časti neod rad il o, ba naopak.
Převážně rodiny s dětmi se zastavovali
u „Salingeráckého“ stanu a kromě připravovaných aktivit je zajímala také činnost
organizace, fungování v době nouzového
stavu i možnost podpory naší činnosti.
Mgr. Petra Dvořáčková, koordinátorka
akce, k tomu dodává: „Jsem velice ráda,
že se organizace těšízájmu široké veřejnosti.
Tento rok se na našem stanovišti zastavili
lidé, kteříse upřímně zajímali o naše služby,

pročítali si Zprávy o činnosti a hojně si brali
i náš čtvrtletník Salingeroviny, ve kterém
sdílíme dobrou praxi, ale i příběhy lidí, kterým
pomáháme.“

Každoročně se snažíme vyplnit místo
na festivalu i nabídkou zajímavých volnočasových aktivit. Letošním hitem se stala
výroba indiánských čelenek. U této aktivity
se projevila nejen kreativita dětí, ale i jejich
rodičů. Jsme rádi, že i na festivalu můžeme
podpořit společné trávení volného času
rodin s dětmi.
Všem účastníkům, ale i pořadatelům
akce patří velké poděkování.

Salinger nabízí kvalitní

vzdelávání akreditované MPSV
pokračování ze str. 1

Je také již dvacet let odborný asistent a tajemník na
katedře sociálního lékařství na LV UK a osmnáct let
vedoucí pedagogicko-psychologické poradny při LV
UK. Absolvoval výcvik v KIP psychoterapii, supervizi
v pomáhajících profesích, II výcvik v supervizi v pomáhajících profesích, v rodinné a systemické terapii,
v dramaterapii.
V případě zájmu se neváhejte obrátit na: Mgr.
Terezu Čejkovou, vedoucí střediska Stopa čápa.

Mgr. Petra Dvořáčková

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

zastupující 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

Mgr. Johanka Říhová

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

