CTVRTLETNÍK organizace Salinger, z.s.

císlo 4/2021

Uzili jsme si to naplno!

1. ríjna 2021 v Hradci Králové

Více terapeutické
péce pro klienty
Stopy cápa a vzde-

lávacísemináre
osvojitelum

Hradecká nezisková organizace Salinger, z.s.
uspořádala dne 22.8.2021 již osmý ročník
akce pro rodiny s dětmi, Den s úsměvem.
Pro návštěvníky byl tradičně připraven bohatý kulturníprogram, nabídka netradičních
her, aktivit a občerstvení.

Den s úsměvem je za námi! Můžeme konstatovat, že se podařilo uspořádat akci, kde
byly k vidění úsměvy na tvářích nejen malých
návštěvníků. „ Salinger, z. s. pořádá akci Den
s úsměvem, protože již přes 20 let pracujeme
s rodinami s dětmi a mládeží. Vnímáme, že je
důležité ukazovat možnosti trávenívolného času,
proto na akci byla k vidění nabídka lokálních
poskytovatelů volnočasových aktivit. Touto akcí
také chceme podpořit společné trávení volného
času rodin s dětmi. Jsme rádi, že na akci dorazilo
okolo 250 návštěvníků, kteří si s námi mohli užít
Den s úsměvem naplno,“ shrnuje koordinátorka

akce Mgr. Lada Neradová.
Program letošního ročníku byl opravdu
nabitý. Na pódiu vystoupily děti ze ZUŠ Střezina
a DDM Barák, svá kouzla ukázal Kouzelník
Mr. Carlo a pro děti zahrála loutkové divadlo
paní Jarka Holasová . V rámci doprovodných
aktivit byli k vidění hasiči z SDH Račice nad
Trotinou, Bumball.cz s relax zónou a bumperballovými koulemi, žonglérská skupina

Ascarya, Klub deskových her Poutník, Tým
SGP zajistil workshop sportovní gymnastiky
a DDM Barák workshop juda. Velkým hitem

letošního ročníku bylo zaplétání barevných
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pramínků do vlasů, tvoření zvířat, rostlin
aj. z nafukovacích balónků a skotačení
na skákacím hradu od Všeumíme.cz. Tyto
všechny činnosti doplňovaly soutěžní
aktivity, za které si děti následně mohly
vybrat drobnou cenu. Ceny do soutěže
poskytly firmy Kiekert-CS s.r.o., Dosti-

hový spolek a.s., FC Hradec Králové
a Unipap a.s..

V průběhu celého dne se návštěvníci
mohli posilnit u některého z lokálních
poskytovatelů občerstvení - Café Na kole,

Le Waff, La Casa De Pizza, Kunětická
zmrzka a Veolia Voda.

V rámci akce došlo k slavnostnímu
ocenění vítězů výtvarné soutěže. Ceny
do soutěže poskytla firma EMADO Hradec

Králové, s.r.o. a Bagmaster s.r.o.

Touto cestou bychom rádi poděkovali

Statutárnímu městu Hradec Králové,
KMS Střed města a Královéhradeckému
kraji za poskytnutí finanční podpory, firmě
V&W Europack s.r.o. za zapůjčení kamionu (svoz, odvoz materiálu a podium)
a firmám Beas a.s., Hradecká pekárna
s.r.o. a Bapa s.r.o. za zajištění občerstvení
pro účastníky akce.
„Věříme, že se nám v příštím roce opět
povede přichystat pro návštěvníky krásný
den, který budou moct strávit se svými rodinami,“ slibuje koordinátorka akce.

Těšíme se na viděnou zase za rok!

Tesco vyhlásilo již deváté kolo grantového
programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“.
Do programu se přihlašují se svými projekty
organizace, jejichž činnost má veřejně prospěšný charakter. Také Stopa čápa se přidala
se svým projektem „Pomozte nám skládat
rozbité dětské duše zase dohromady“. Povedlo
se nám probojovat do hlasovací fáze v obchodech Tesco, kde již rozhodují svými hlasy zákazníci. Rádi bychom poděkovali za krásných
8.989 hlasů, které nám vynesly nádherné druhé
místo. Finance, které touto cestou získáme,
využijeme na terapeutickou pomoc pěstounským rodinám a vzdělávání pro osvojitele.
Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské
společnosti z programu Vy rozhodujete, my
pomáháme.
Mgr. Tereza Čejková, DiS.
Vedoucí Stopy čápa
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Streetwork
ve Varech!

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech (KVIFF) se letos
zaměřil i na podporu sociální práce s dětmi a mládeží, a NZDM
Modrý pomeranč byl u toho!
Pracovníci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Modrý
pomeranč se zúčastnili filmového festivalu v Karlových Varech,
kde společně s dalšími nízkoprahovými službami z různých koutů republiky návštěvníkům představovali streetwork a svět
sociální práce s dětmi a teenagery.

Česká asociace streetwork, a s ní i NZDM Modrý pomeranč, po
dobu celého festivalového týdne doplňovala program Nadace Sirius,
která je partnerem filmové sekce Lidé odvedle zaměřené na příběhy
děti nacházející se v tíživých životních situacích.
Pracovníci NZDM Modrý pomeranč společně se svými kolegy
z oboru po dobu konání filmového festivalu oslovovali a seznamovali
návštěvníky se službami, které pomáhají ohroženým dětem, představovali příchozím náplň a fungování nízkoprahových programů
pro děti a mládež a prezentovali aktivity České asociace streetwork.
Program doplnili aktivitami pro děti a mládež (výrobou náramků
a placek, malováním, ukázkou preventivních pomůcek atd.).

„Dny strávené na filmovém festivalu v Karlových Varech byly intenzivní. Během několika dní jsme komunikovali se stovkami návštěvníků,
kteří byli seznámeni s prací nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
a vytvořili s dětskými účastníky festivalu nespočet placek a náramků,“

doplňuje Radka Buršíková, vedoucí střediska. V rámci působení
nízkoprahových služeb na KVIFF proběhly také rozhovory s ředitelkou České asociace streetwork Martinou Zikmundovou, Klárou
Laurenčíkovou Šimáčkovou a Dominikem Hrodkem.
Filmový festival v Karlových Varech tak otevřel další možnost,
jak šířit povědomí a osvětu o sociální práci s dětmi a mladými lidmi
a my, pracovníci z NDZM Modrý pomeranč, jsme rádi, že jsme mohli
být této světové události součástí.
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CityJam 2021

záril v zárí

I letos proběhla začátkem září již každoroční akce City Jam na
Moravském Předměstí, kterou pořádá Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež Modrý pomeranč. V obavách ze zkušeností z minulého propršeného roku, jsme vyhlíželi krásné počasí a doufali, že
se akce vydaří. Naše očekávání a přání se vyplnila s příchodem
slunečných paprsků i usměvavých dětí i dospělých.
Příchozí si mohli vyzkoušet mnoho různých aktivit preventivního,
naučného, ale i sportovního typu. Celá akce se nese také v duchu
seznamování veřejnosti s činností NZDM Modrý pomeranč. To znamená, že si na akci mohli návštěvníci prohlédnout prostory NZDM,
zároveň se zeptat pracovníků na cokoliv, co je zajímalo.
O zábavu se starali vystupující s představeními plnými žonglérských triků, tanečních kreací i obdivuhodných salt a přemetů. Zároveň
probíhala soutěž, v které si děti mohly vyzkoušet mnoho zajímavých
a užitečných aktivit (např. první pomoc, navlékání korálků, rozřazování potravin do potravinové pyramidy či aktivitu na téma Zero Waste).
A nemohlo chybět ani boží občerstvení v podobě férových palačinek a kvalitní kávy.
Tímto moc děkujeme všem účastníkům, vystupujícím, sponzorům, dobrovolníkům a pracovníkům, kteří se podíleli na přípravě
a realizaci celé akce. Poděkování patří ale i Vám všem, kteří jste
přišli a užili si s námi odpoledne plné úsměvů, smíchu, energie
a pozitivní atmosféry.

strana 3

Prázdniny v Centru Semafor
ve znamení novych zázitku
Léto klientů Centra Semafor bylo plné
zábavy a akcí pro rodiny s dětmi. Ve
středisku se konaly odpolední kluby
a jezdilo se na výlety, díky nimž rodiny
poznávaly nová místa, kde mohou trávit volný čas.

Odpolední kluby v Centru Semafor
byly letos obohaceny o pracovní listy zaměřené na různá témata. Pracovníci s dětmi
se věnovali například online prostředí či
desateru bezpečné jízdy na kole. Zajímavé
materiály byly připraveny i pro rodiče. Ti
se mohli dočíst např. Jak se stát zodpovědným online rodičem, což si pochvalovala
jedna z klientek: „Určitě se mi to bude hodit,
dnešní doba je úplně jiná, synové tráví na
telefonu hodně času, aspoň budu vědět, jak
na ně.“ Kromě již zmiňovaného jsme s ro-

dinami navštívili také hrad Kunětickou
horu či dopravní hřiště v Hradci Králové,
díky čemuž měly některé děti možnost
si poprvé vyzkoušet jízdu na kole. Pracovnice Centra Semafor Leontýna Wendlíková,
která měla na starost akce, dodává: „Vždy

se snažíme, aby výlety a akce, které organizujeme, byly finančně dostupné pro naše
klientské rodiny, a také aby se skrze ně rodiny přiučili něčemu novému.“ Aktivitami Centra Se-

mafor se pracovníci snaží posilovat rodičovské kompetence. Akcí se účastní rok od roku více rodin a velmi

si je pochvalují, což je pro pracovníky Centra Semafor ta nejlepší zpětná vazba.

Bc. Leontýna Wendlíková, DiS.
pracovnice Centra Semafor

Osobní setkávání v projektu

Za skolním uspechem nic nenahradí
Pandemie Covid–19 přenesla doučování
v projektu Za školním úspěchem do
online prostředí. Pracovnice projektu
i klienti zvládali online prostředí velmi
dobře. Nic však při doučování nenahradí osobní kontakt.
S rodinou paní Marty pracuje Centrum
Semafor několik let. Po prvním uzavření
škol kvůli pandemii Covid–1 9 začala mít
dcera paní Marty Petra problémy se školou. Navštěvovala první třídu, ve které to
pro ni bylo náročné. Nešlo jí psaní, čtení
ani počítání. Velmi brzy přestala stačit
ostatním dětem a tempu výuky. Bylo potřeba se jí věnovat individuálně, všechno
jí znovu vysvětlit a názorně ukázat. Paní
Marta se snažila dceři se školou pomoci,
ale zjistila, že na to sama nestačí. Rodině
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proto začala pomáhat pracovnice projektu
Za školním úspěchem.
Do toho ale přišla pandemie. Školy se
zavřely a Petra byla odkázána na distanční
výuku, což však nezabránilo spolupráci
s pracovnicí projektu. Petra s pomocí rodičů, paní učitelky a pracovnice první třídu
zvládla a mohla postoupit do dalšího ročníku.
Během doučování pracovnice využívala různé metody a názorné pomůcky,
díky kterým si Petra uměla lépe představit,
jak funguje sčítání a odčítání. V českém
jazyce nejvíce trénovaly čtení a psaní vytleskávaly slova po jednotlivých slabikách, četly zábavné příběhy a mnoho
dalšího.

pokračování na str. 4
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Stopa cápa nabízí kvalitní

vzdelávání pestounum
Jednou ze služeb, na které si opravdu zakládáme, je kvalitní vzdělávání. Témata, která
nabízíme, vycházejí z přání a potřeb našich klientů.
Všimněte si v naší nabídce (www.salinger.cz/
stopa-capa), že každé téma přednáší odborník
s dlouholetou praxí a zároveň specialista na
danou problematiku. Na seminářích i víkendo-

vých pobytech zajišťujeme hlídání dětí. Naši
„hlídači“ musí vždycky splňovat několik důležitých podmínek. V první řadě mají rádi děti
a práci s nimi. Mají odpovídající vzdělání, jsou
trestně bezúhonní a jsou řádně připraveni na
specifické projevy jednotlivých dětí. Když přijde
COVI D, automaticky přecházíme na online

vzdělávání, ale některé webináře nabízíme i v době mimo pandemii. Pro čtivé
klienty máme bohatě zásobenou knihovnu. Jedinou chybou našich vzdělávacích akcí je, že se rychle plní. Tak dlouho
neváhejte! :-)
Mgr. Tereza Čejková, DiS.
Vedoucí Stopy čápa

Osobnísetkávání

v projektu
Za skolním uspechem
nic nenahradí
pokračování ze str. 3

Distanční doučování je občas jedno velké
dobrodružství. Nikdy nevíte, jestli bude fungovat
připojení, mikrofon nebo kamera. Pracovník,
který doučuje online, musí být kreativní a musí
si umět poradit. Pracovnice projektu Za školním úspěchem Bc. Veronika Vaňková doplňuje:

„Byla pro mě výzva doučovat v online prostředí,
ale s Petrou jsme to skvěle zvládaly. V domluvený
čas jsme se setkaly ve videohovoru. Velmi často
jsem využívala možnost sdílení obrazovky, což
nám velmi pomohlo. Nyní jsme však všichni moc
rádi, že se můžeme setkávat osobně.“

V současnosti se pracovnice s Petrou setkává osobně a pracují spolu na domácích úkolech, předem připravených pracovních listech,
a také hrají různé edukativní hry.
Pracovnice projektu Za školním úspěchem
spolupracuje s Petrou již přes rok. Za tu dobu
se zlepšila ve všech školních dovednostech,
a také ji díky kreativnímu přístupu pracovnice
začala bavit angličtina.
Partnery projektu Za školním úspěchem jsou:
MPSV Rodina, Královéhradecký kraj, město
Hradec Králové a Komerční banka – Nadace
J istota. Všem finančním podporovatelům
děkujeme.
Mgr. Johanka Říhová
Vedoucí střediska Centrum Semafor
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Bludiste

Ahoj děti,
Honzík skončil ve
škole a už se těší
domů, ale v cestě
mu stojí provazové
bludiště, které
musí projít.
Vezměte si tužku a
ukažte mu cestu.

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

Mgr. Johanka Říhová

Mgr. Tereza Čejková, DiS.

Mgr. Radka Buršíková

Salinger, z. s., Sukovy Sady 660/1 , Hradec Králové, www.salinger.cz, e-mail: reditel@salinger.cz
Více informacína stránkách WWW.SALINGER.CZ

Mgr. Petra Kalmusová

