CTVRTLETNÍK organizace Salinger, z.s.

císlo 1/2022

31. ledna 2022 v Hradci Králové

NZDM Modry pomeranc predstavuje

program „Chyt svou sanci“
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Modrý pomeranč, organizace Salinger, z.s.
představuje program „Chyť svou šanci“,
v rámci kterého poskytuje individuální poradenství klientům Orgánu sociálně právní
ochrany dětí Hradec Králové (OSPOD HK),
jež jsou do programu doporučeni zpravidla
kurátorem pro mládež.
Od začátku roku 2021 realizuje N ZDM
Modrý pomeranč ve spolupráci s OSPOD HK
preventivní program pro děti a mladé lidi
ve věku od 7 do 1 8 let, jenž je založen na individuální práci v prostředí NZDM. Program
navštěvují klienti, kteří vykazují známky rizikového chování (např. experimentování s návykovými látkami, záškoláctví, rizikové trávení
volného času aj.), a kteří jsou do programu
doporučeni výše zmíněným kurátorem.
V rámci individuálního poradenství, které
probíhá zpravidla jedenkrát týdně po dobu půl
roku, se klienti společně s pracovníky věnují
tématům a aktivitám, které jsou zaměřeny na
osobní rozvoj, vztah s rodiči, sourozenci, spolužáky a vrstevníky, preventivním tématům,
která přispívají ke zdravému životnímu stylu,
k osvojení pozitivního sociálního chování a možnosti umět činit správná rozhodnutí. Cílem programu je posilovat schopnosti a dovednosti
dětí a mladých lidí, které přispívají nejenom
k správným rozhodnutím, ale i k podněcování
zdravých mezilidských vztahů, přijímání zodpovědnosti a následků svého chování, a bezpečnému trávení volného času. Těchto cílů dopomáhá klientům dosáhnout pracovník NZDM
skrze rozhovory, motivační práci a aktivní naslouchání během společných setkání.
Program „Chyť svou šanci“ má za sebou rok
svého působení. Během roku 2021 pracovníci
NZDM Modrý pomeranč provedli programem
celkem 1 3 klientů, kteří pracovali především
na změnách v oblasti životních hodnot, vztahů,
správného jednání, motivaci ke vzdělání, ale
i na svém směřování do budoucna. V nadcházejícím období se pracovníci zaměří na další
rozvoj tohoto programu a na evaluaci výsledků,
kterých v programu společně s klienty a pracovníky OSPOD dosáhují.
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Otevrenéstredisko
Triangl
Po třech letech jsme se rozhodli pozvat
kolegy ze spolupracujících organizací k nám
do střediska Triangl. Vedoucí střediska
Mgr. Petra Kalmusová navrhla: „Co říkáte

tomu, že bychom uspořádali Den otevřených dveří a dali tak vědět o novinkách
v našem středisku?“ Členové týmu souhla-

sili a pro zájemce jsme dveře otevřeli ve
čtvrtek 7. října 2021 .

Připravené bylo povídání o programech Sanace rodiny, Ancora a Triangl 2,
případových konferencích a sandplaying. Účastníci se mohli seznámit
s našimi prostory a pomůckami, které
používáme při práci s rodinami v terénu.
„ K nahlédnutí byl například Focus Box

(aktovka obsahující pracovní listy, maňásky,
otázkové karty a další pomůcky k mapování situace rodiny), obrázkové karty zjednodušující komunikaci s rodinou a přenosné
pískoviště s figurkami.“ popisují Bc. Julianna
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Cubera a Ilona Přibylová. Společné setkání jsme využili k vzájemnému vylaďování
spolupráce se všemi hosty a povídali jsme
si o možnostech a limitech jednotlivých
služeb. Účastníky dnem otevřených dveří
po cel ou d obu prová zel y pra covn i ce
střediska Triangl a k vytvoření příjemné
atmosféry přispěly také tím, že připravily
drobné občerstvení.

Dne otevřených dveří se zúčastnily
kolegyně ze střediska Stopa čápa, Centra
prevence Mandl, pracovnice z rané péče,
oddělení poradenství hradeckého Úřadu

práce, pedagogicko-psychologické poradny, dětská terapeutka, žáci střední
školy se svou vychovatelkou z domova
mládeže a další.
Děkujeme za Váš zájem. Rády jsme
se všemi sdílely odborné poznatky!
Ilona Přibylová
Bc. Julianna Cubera

Psycho-

somatika
osvojenychdetí
Díky finančním prostředkům od Nadace rozvoje občanské společnosti a projektu Tesco
„Vy rozhodujete, my pomáháme“ se nám podařilo uspořádat seminář online, věnovaný
osvojitelům a jejich dětem. Tématem semináře
byla psychosomatika. Bylo zajímavé zamyslet
se spolu se zkušenými lektory MUDr. Julií Hadašovou, MUDr. Lubomírem Hadašem, Ph.D.
a samotnými osvojiteli nad tím, zda jsou psychosomatické projevy dětí, přijatých do náhradní rodinné péče, něčím specifické. Zájem o seminář vysoce převýšil jeho kapacitní možnosti.
Proto se budeme i v letošním roce snažit získat
finanční podporu na další pokračování, případně přidat jiná populární témata, např. Jak
a kdy mluvit s dětmi o adopci, Jak mluvit s dětmi o jejich biologických rodičích, Sourozenecká
rivalita – je to normální nebo už je to patologie?

Stopa cápa
na Youtube
aFacebooku

Na kanále Stopy čápa najdete seriál o emocích věnovaný dětem „Povídání se žabkou
J osefínou“, videa o náhradní rodinné péči
i o tom, jak Stopa čápa provází své klienty.
Facebook Stopy čápa je plný informací o aktuálním dění i o zajímavých projektech. Tak
neváhejte a navštivte naše sítě!
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Báje a povesti o novele zákona
o sociálne právní ochrane detí .
V minulých číslech Salingerovin jsme
společně v seriálu „Mýty a legendy o
pěstounství a adopci“ procházeli
nejrozšířenější tradované polopravdy a
omyly o náhradní rodinné péči. Od ledna
2022 vchází v platnost novela Zákona o
sociálně právní ochraně dětí, a také o ní
už koluje řada strašidelných legend.
Pojďte s námi společně odhalit roušku
tajemství a posvítit si na to „děsivé
monstrum“.
Od ledna zakážou ústavní péči pro děti.

Nikoli. Nic takového se od ledna nechystá.
Zákon počítá s postupným zákazem umisťování
zdravých dětí, ve věku do tří let, do ústavní
péče. Účinnost zákazu je ale odložena na leden
2025. Pro děti, které potřebují stálou lékařskou
péči a pro děti starší tří let, zákaz nebude platit.

Všem pěstounům se přidají peníze.

Ne tak docela. Pro pěstouny, kteří si vzali
do péče dítě, které jim bylo zcela cizí (tedy jim
bylo zprostředkováno Krajským úřadem na
jejich žádost), se částky skutečně zvýší. Ti, kteří

požádali soud o svěření dítěte, které jim je blízké
nebo příbuzné, přijdou o Odměnu pěstouna.
Místo ní budou pobírat Příspěvek při pěstounské
péči, který pravděpodobně bude nižší. Za to
se ale nedaní.

Příbuzenským pěstounům úplně seberou
dávky.

Nikoli. Pěstouni, kteří vychovávají dítě, které
je jim příbuzné, ztratí Odměnu pěstouna. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte jim ale zůstane
nezměněn a zároveň budou mít nárok na Příspěvek při pěstounské péči. Jeho výše se sníží,
pokud mají k dítěti vyživovací povinnost (jsou-li
jeho prarodiči).

Pěstounství se už nebude započítávat
jako náhradní doba pojištění na důchod.

Částečně. Odměna pěstouna je dávka, ze
které se odvádí zdravotní a sociální pojištění.
Ten, kdo ji pobírá, tedy má nárok na započítání
doby pojištění – roky na důchod. Příspěvek při
pěstounské péči se ale nedaní a ten, kdo na
něj má nárok musí tedy hradit pojištění jinak
– roky na důchod se nezapočítávají. Náhradní

I

doba pojištění má ale mnoho výjimek, do
kterých se mnoho pěstounů bude hodit.
Např.: ten kdo již pobírá starobní nebo
invalidní důchod, pečující o dítě do 7 let,
pečující o osobu ve III. a IV. stupni závislosti, pečující o dvě a více dětí do 1 5 let
věku, … atd.

Sociální pracovnice mohou odebírat
děti bez soudu.

Nikoli. Jedná se o specifický případ,
který se v praxi stává. Dítě, které je aktuálně v ohrožení, může sociální pracovnice
OSPOD umístit do faktické péče přechodného pěstouna prakticky okamžitě. Stejně
ale ihned žádá soud o řešení situace soudním rozhodnutím. Počítá se, že by soud
měl rozhodnout do 24 hodin. Maximální
doba pobytu dítěte bez soudního rozhodnutí by byla 2 dny. Náklady na umístění
hradí do soudního rozhodnutí OSPOD.
pokračování na str. 5

Krízovka

1 . Jak se nazývá proces dorozumívání?
2. Je jich 1 5 a každý sociální pracovník by je měl znát…
3. Kde jsou lidem vypláceny dávky hmotné nouze?
4. Světelné signalizační zařízení související s organizací Salinger…
5. Forma poskytování sociálních služeb, kdy za námi klient dochází…
6. Jaké speciální léto je nyní zřízeno pro dlužníky?
7. Jaká je zkratka Ministerstva práce a sociálních věcí?
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8. Jaká sbírka pro potřebné probíhá 20. 1 1 . v obchodech?
9. Hudební nástroj, který souvisí s organizací Salinger…
1 0. Jak se zkracuje dávka finanční pomoci, kterou může klient získat
okamžitě?
1 1 . Synonymum slova kooperace…
1 2. Jak se nazývá efektivní nástroj využívaný např. jako prevence
syndromu vyhoření?
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Otevrené dvere do Modrého pomerance

Ve dnech 20. 1 0. – 21 . 1 0. 2021 se pro veřejnost
otevřely dveře provozovny NZDM Modrý pomeranč v Selicharově ulici. Veřejnost mohla nahlédnout do prostorů a zákulisí klubů eSko
7-1 3 a eSko 1 4-21 . Dny otevřených dveří se
konaly od 1 3:00 do 1 8:00. Veřejnosti byly přiblíženy jednotlivé programy, ukázány kazuistiky
klientů, příklady klientské složky a doplňková
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činnosti NZDM (např. akce pro klienty NZDM,
fungování NZDM na sociálních sítích,…). Na
klubech byli po celou dobu přítomní pracovníci
NZDM, kteří odpovídali na případné otázky.
V rámci projektu Promítej i ty! byly na Dnech
otevřených dveří promítány dva dokumentární
filmy - „Zázračné dítě: Příběh Aarona Swartze“
a „Putinovy děti 404“. Součástí Dnů otevřených

dveří byla i schůzka komunitního plánování Magistrátu města Hradec Králové
pracovní skupiny Menšiny a osoby v obtížné situaci.
Jsme moc rádi, že se nám díky Dnům
otevřených dveří podařilo rozšířit povědomí o službě nejen u laické veřejnosti,
ale i u té odborné.
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Kdyz nemuzete vy za námi,

prijedeme my za vámi!
Středisko Triangl oslovila paní Mgr. Dana Špicarová ze Zemědělské akademie a Gymnázia
Hořice s žádostí o výkon exkurze na našem

pracovišti. Bohužel kapacita střediska neumožňuje exkurze pro tak početnou skupinu. Pracovnice střediska Triangl proto vyrazily dne
16. 11. 2021 za studenty oboru Sociální činnost
do Hořic představit fungování střediska.
Prezentace sloužila k doplnění výukového
bloku Sociální práce s rodinou pro studenty
z 3. a 4. ročníku. Z důvodu karanténních opa-

tření se prezentace pro 3. ročník uskutečnila
v online podobě a pro 4. ročník v podobě prezenční. „ Abychom studenty zaujaly, rozh odly

jsm e se s ko legyn í udělat p rezen taci in teraktivnější. Využily jsme ilustrační obrázky, fotky
z terénu, ze střediska, fotky týmu apod. Ty jsme
doplňovaly slovním výkladem,“ popisuje Bc. Ju-

lianna Cubera. V úvodu prezentace pracovnice
seznámily studenty se třemi programy, které
středisko Triangl poskytuje, se zaměřením na
program Sanace rodiny, a to s ohledem na
aktuálně probíranou látku. Následně proběhla
práce ve skupině s kazuistikou, jejímž cílem
bylo mimo jiné seznámit studenty s obrázkovými kartami, které pracovnice střediska
Triangl často využívají při práci s rodinou
v terénu. Na základě kazuistiky si studenti

vyzkoušeli definovat zakázky rodiny vhodné pro spolupráci v rámci programu Sanace rodiny. „Pro nás se jednalo o novou

příležitost, jak dát o sobě vědět, jak prezentovat naši činnost a zároveň třeba i oslovit
potencionální sociální pracovníky. V rámci
prezentace jsme se zaměřily i na osvětu,
a to ve smyslu poskytnutínáhledu studentům
na situaci rodin v obtížné životní situaci, “

vysvětluje Mgr. Lada Neradová.
Studenti se do aktivit zapojovali, proběhla i krátká diskuze. Věříme, že setkání
bylo oboustranně přínosné!
Mgr. Lada Neradová

Báje a povesti o novele zákona
o sociálne právní ochrane detí
Pokračování ze str. 3

Např. najde-li někdo opuštěného tříletého Honzíka na ulici, nemusí Honzík čekat v nějaké
kanceláři nebo v ústavu na soudní rozhodnutí.
Bude už u tety, která se o něj postará, dokud
se nenajdou rodiče nebo jiný stálý pečovatel.

Příspěvek na úhradu potřeb budou pobírat
i ti, kteří mají dítě v cizí péči.
Ano. Ti, kteří pečují o dítě dle § 953 NOZ,
budou mít nárok na Příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Pouze ale ve výši rozdílu mezi stanoveným výživným a tímto příspěvkem.
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Peníze můžou dostat i děti, které opouštějí
pěstounskou péči.
Ano. Jedná se o nově vzniklý Zaopatřovací
příspěvek. Může být vyplacen jednorázově,
nebo to může být měsíčně se opakující dávka.
Pro opakovanou dávku je ale nutné splnit podmínky pro nárok, tedy zejména být tzv. nezaopatřeným dítětem dle § 1 1 zákona č. 1 1 7/1 995
Sb. Náleží maximálně do 26 let a to jen po dobu,
kdy se dotyčný řádně připravuje na budoucí
povolání, nebo se nemůže připravovat ze závažných zdravotních důvodů. Další podmínkou

I.

je, že nežije ve společné domácnosti s pěstouny. Nárok je také podmíněn řádným
plněním individuálního plánu, který stanoví pracovník OSPOD. Zároveň platí, že
před zletilostí musel být dotyčný ve zprostředkované pěstounské péči (nebo ústavu)
alespoň rok a v případě nezprostředkované pěstounské péče dokonce tři roky.
Novela obsahuje celou řadu dalších
změn, ale o nich zase příště.
Mgr. Tereza Čejková, DiS.

strana 6

#jsemlaskavec s NZDM Modrypomeranc
Od 8. 1 1 . do 1 1 . 1 1 . se středisko NZDM
Modrý pomeranč účastnilo happeningu
#jsemlaskavec, kterou zaštituje Nadace
Karla Janečka. Společně s klienty jsme
na obou klubech barvili putovní kamínky
s pozitivními a laskavými motivy. Tyto
kamínky jsme společně, ve čtvrtek 1 1 . 1 1 .,
položili na sídlištích kolem klubů eSko
a eFko. Cílem bylo udělat radost tomu,
kdo kamínek najde. V rámci týdne jsme
s klienty probírali důležitost laskavosti
v našich životech, a proč je třeba být
laskavý k sobě, k druhým i ke svému
okolí.
Do happeningu se zapojilo 1 5 klientů
a klientek, 6 pracovnic a pracovníků,
a společně jsme namalovali kolem 60
kamínků, kterými jsme udělali radost
druhým.

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. Lucie Slámová
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