CTVRTLETNÍK organizace Salinger, z.s.

císlo 2/2022

1. dubna 2022 v Hradci Králové

NZDM Modry pomeranc úspesne
absolvovalo Rozvojovy audit
Ceské asociace streetwork
V polovině března Nízkoprahové zařízenípro děti a mládež Modrý pomeranč
absolvovalo Rozvojový audit České
asociace streetwork (ČAS).

Vyzva pro rodiny samozivitelu
Nadace Komerční banky – Jistota vyhlásila
výzvu pro rodiny samoživitelů. Tyto rodiny
by mohly formou crowdfundingu obdržet
finančnípodporu např. na základnívybavení,
zájmové kroužky, léky, úhradu nájemného
apod. Cílem výzvy je nepříznivou situaci
rodin samoživitelů zklidnit, a pokud možno
trvale a udržitelně zlepšit.

O pomoc projevilo zájem několik rodin,
mezi nimi i klientka Centra Semafor, paní Denisa.
Osud paní Denise připravil ne jednu překážku.
Vyrůstala v dětském domově a po odchodu
partnera vychovává sama dvě děti, navíc ztratila bydlení a díky pandemii také práci, a tím
pádem i stabilní příjem. Situace se bohužel po-
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depsala na zdravotním stavu dětí – trpí úzkostmi,
migrénou. Paní Denisa by si přála, nejen na
základě doporučení terapeuta, dětem dopřát
více zážitků a společně stráveného času. Chtěla
by s dětmi chodit pravidelně plavat a jezdit na
výlety na kolách. Výzva od Nadace Komerční
banky rodinám, jako je tato, dává naději, že
by mohly zaplatit větší výdaj, který by mohl
rodině významně pomoci. Centrum Semafor
dlouhodobě pomáhá paní Denise se stabilizací
situace, s podporou vzdělávání dětí a s hledáním práce. Nezbývá než si přát, aby se podařilo
paní Denise získat podporu projektu a dopřát
tak celé rodině krásně strávený společný čas
a nové zážitky.

Rozvojový audit ČAS představuje nástroj hodnocení rozvoje kvality zařízení,
jehož cílem je kontrola procesů rozvoje
kvality zařízení a podpora pracovníků zařízení, potažmo managementu zařízení,
aby tyto procesy nastavovalo a trvale
rozvíjelo.
NZDM Modrý pomeranč bylo tak po
celé dva dny pod drobnohledem dvou
vyškolených hodnotitelů, kteří věnovali
pozornost nejenom veřejnému závazku,
směrnicím organizace, metodikám a manuálům střediska a propagačním materiálům, ale také prostředí a vizualitě - klubu eSko 7-1 3 a přímé práci pracovníků
s klienty NZDM a v neposlední řadě také
novému programu Chyť svou šanci. Oba
dny se nesly v duchu důkladného zkoumání a vedení diskuzí o práci pracovníků
v NZDM, jejím smyslu a rozvoji. Stěžejním
tématem bylo naplňování potřeb dětí
a mladistvých, mapování a hodnocení
vztahu důvěry mezi pracovníky a klienty
zařízení, práce s hodnotami ČAS a organizace Salinger, z.s., ale i práce s etickými
tématy a dilematy.
Ve zpětné vazbě od auditorů, dvou
nezávislých profesionálů z oboru, zaznělo:
„S ohledem na zaslané i předložené materiály, pozorovánípřímé práce i zpětné vazby
od pracovníků NZDM Modrý pomeranč,
hodnotíme službu jako velmi profesionální.“
Rozvojovým auditem prošlo NZDM Modrý
pomeranč se skvělými 96 %.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nás podporovali při probíhajícím auditu a zároveň všem, kteří
při nás stojí každý den, kdy doprovázíme
děti a mladé lidi na cestě k dospělosti.
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Re-design sluzby a program Sanace rodiny
Dne 1 7. 2. 2022 se pracovnice Trianglu
zúčastnily workshopu pořádaného
organizací STŘEP - České centrum pro
sanaci rodiny, z.ú. Cílem bylo seznámit
se s novinkou ve světě sanace rodiny
s re-designem služby v kontextu přístupu zaměřeného na člověka.

Do Prahy přivedla pracovnice programu Sanace rodiny střediska Triangl
milá pozvánka na workshop od pražského
týmu paní Věry Bechyňové. Tým Střepu
díky projektu MPSV seznamoval kolegy
a kolegyně z OSPOD (Orgán sociálněprávní ochrany dětí) a SAS (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) napříč
republikou s Re-designem činností SPOD
a SAS dle přístupu designu zaměřeného

na člověka v kontextu změn. Projekt vznikl
z důvodu změn v cílové skupině SAS (rodiny se potýkají s jinými typy obtíží, obtíže
v rodinách tzv. těžknou). Čas strávený nad
tématem nám ukázal, jak je spolupráce
mezi OSPOD–rod i n ou –pra covn íkem
sanace rodiny důležitá a je založena na
detailech a potřebě ptát se citlivě na všechny oblasti výchovy a rodinné situace.
Přístup zaměřený na člověka je navíc ještě
typický tím, že otevřeně pracuje s emocemi,
které jsou v poli spolupráce - tedy, jak se
cítí pracovník OSPOD při síťování, při spolupráci s rodinou, jak se cítí rodina a co
cítí pracovník sanace rodiny. „To, jak se
rodina, OSPOD a sanační pracovník cítí, je
při tvorbě zakázek a cílů zásadní. Ovlivňuje
to celou atmosféru jednání. Díky práci s emocemi a podrobnému mapování zakázek
OSPOD a zakázek rodiny, totiž dochází
k rychlejšímu a efektivnějšímu navázáníspolupráce v rodině,” říká pracovnice Trianglu
Vendula Topinková. „Otevřená komunikace
a vzájemné akceptování svých názorů nám
dosud pomáhalo k dobré spolupráci v rámci
multidisciplinárního týmu. Obohacení
o práci s detaily a vnímání emočního
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vyladěnívšech zúčastněných jsou
další pomocníci na společné
cestě za bezpečným domovem
dětí,“ doplňuje Vendula Topinková.
Z celého projektu bude vypracována podrobná evaluační

zpráva, která bude umístěna na webových
stránkách STŘEPu a bude sloužit jako podpůrný
materiál pro všechny účastníky workshopu.

Sepsala: Vendula Topinková, Ilona
Přibylová a Sabina Zdráhalová

Salinger bude letos opet

pripravovat druhozadatele
A o kom mluvíme, když mluvíme o druhožadatelích? Jsou to pěstouni nebo osvojitelé, kteří
se po nějaké době rozhodnou přijmout do své
náruče, domova a srdce další dítě. Radosti
a strasti náhradní rodinné péče už znají na
vlastní kůži, takže takzvaná druhožadatelská
příprava není určená k předávání základních
informací. Na druhožadatele čeká velmi zkušený
tým přípravářů s mnohaletou praxí z oblasti
náhradní rodinné péče. Mgr. Lada Vrbicová
a Mgr. Šárka Sophie Haismannová jsou tu pro
zodpovězení praktických otázek ze sociálně
právní oblasti. Pro část psychologicko - výchovnou se na druhožadatele těší MUDr. Julie Hadašová a MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D. Setkání

s těmi, kteří se rozhodli nabídnout domov
dětem, které to potřebují, je vždycky inspirující.
Těšíme se a doufáme, že druhožadatelů bude
co nejvíc!
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Ctvrtstoletí za námi aneb
pojdme to spolecne oslavit!

V letošním roce čekají neziskovou
organizaci Salinger, z. s. 25. narozeniny.
Oslavte je společně s námi na již devátém ročníku akce pro rodiny s dětmi
s názvem Den s úsměvem. Akce proběhne v neděli 1 8. 9. 2022 na Tylově nábřeží(nedaleko Hučáku), v čase od 10:00
do 1 6:30.

Plánování akce již započalo a koordinační tým se pravidelně schází, aby připravil pro návštěvníky co nejbohatší program.
V letošním ročníku chceme nabitý zábavný
a doprovodný program pro děti i dospělé
obohatit představením činnosti jednotlivých středisek Salingeru. Návštěvníci se
tak dozvědí, v jakých situacích mohou využít pomoc pracovníků či kdy ji někomu
doporučit.

V dubnu také započne výtvarná soutěž,
která bude mít příznačné téma – „Narozeninové přání“. V letošním roce nás však
čeká jedna novinka. Kromě tradiční výtvarné soutěže, která je určena pro děti z MŠ
a ZŠ (1 . stupeň), proběhne i soutěž na
naší nové sociální platformě Instagram.
Zde budou moci soutěžící posílat svá narozeninová přání a v rámci této sociální
sítě získávat „lajky“, na základě kterých
se následně vybere vítězné narozeninové
přání. Vyhlášení obou soutěží proběhne
přímo na akci Den s úsměvem a vítězové
se rozhodně budou mít na co těšit.
Věříme, že si letošní narozeninový
ročník společně pořádně užijeme. N a
viděnou v září!

Technika Grafické facilitace
Pracovnice střediska Triangl se pravi d el n ě ú ča stn í a kred i tova n ých
vzdělávacích kurzů a workshopů.
Jedním z netradičních a zajímavých
školení byl Kurz grafické facilitace.
Jedná se o umění zaznamenávání
klíčových bodů setkání, diskuzí, informačních materiálů apod. v obrázcích a ve slovech. Grafická facilitace
pomáhá zvýraznit podstatné informace a lépe si je zapamatovat. U grafické facilitace jde tedy hlavně o to,
zachytit rychle a poutavě to, co je
důležité.
Využití této techniky v rámci
střediska Triangl je možné například
při tvorbě letáku pro děti, atraktivním představování služeb (písemně
i ústně), při práci s klientem a jeho
osobním příběhem aj. Připravili jsme
si pro vás malou ukázku tohoto způsobu práce.
Lada Neradová
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Preventivní challenge
v NZDM Modry pomeranc
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý
pomeranč, organizace Salinger, z.s., přichází
s ucelenou koncepcí preventivního působení
na děti a mladistvé v prostorách klubů a v online
prostředí na sociálních sítích.

Pracovníci N ZDM M odrý pomeranč vytvořili
ojedinělý systém preventivních programů pro klienty
ambulantní i terénní formy služby. N a systému
preventivních programů pro děti a mladistvé tým
pracovníků pracoval od října roku 2020, v současné chvíli nabyly programy konkrétní podobu
tzv. challenge . V rámci challenge získávají klienti
NZDM informace z preventivních oblastí, díky čemuž
lze předcházet nástrahám sociálně nežádoucích jevů,
které se u cílové skupiny NZDM vyskytují (rizikové
chování, patologické jevy aj.). Programy jsou zaměřeny na aktuální témata, která děti a mladistvé zajímají, či která mezi nimi rezonují, zároveň je lze vnímat
jako atraktivní nástroj, který klienty motivuje a aktivizuje k zisku nových informací. Challenge jsou založeny na pravidelném plnění preventivních úkolů,
za které klienti získávají body, což vyvolává zdravou
soutěživost. V závěru challenge dochází k vyhlášení
vítězů. NZDM Modrý pomeranč má za sebou již několikátou challenge. Preventivními tématy od října
roku 2020 byly: lidská sexualita, zdravý životní styl,
návrat do školy. V současné chvíli kluby a sociálními
sítěmi rezonuje preventivní program zaměřený na
lidské vztahy a level up. V rámci každého jednotlivého programu pracovníci vymýšlí a realizují až
1 5 úkolů, které se zaměřují na podoblasti preventivního tématu (př. „jak navázat vztah“, „jak správně
komunikovat“, „jak pracovat s emocemi ve vztahu“,
apod.). V každém jednom preventivním programu
pak získá nové informace, schopnosti a dovednosti
až 1 5 klientů služby NZDM.

Kazuistika:

Jmenuji se Petra, je mi 1 4. Do klubu chodím už rok a ráda se dozvídám nové informace
a učím se nové věci. S pracovníky na klubu máme preventivní téma, které před nedávnem získalo novou podobu, tzv. challenge. Každá challenge je zaměřená na téma, které
mě a ostatní na klubu zajímá, což je super! To, že se nové téma chystá, poznám jednoduše. Pracovníci se mě a ostatních ptají, co nás
zajímá, o čem se nejvíc bavíme a co řešíme
a zdali by nás bavilo, se dozvědět něco nového.
Právě teď máme téma vztahy. V tomto tématu
jsme plnili už několik úkolů, které byly zaměřené například na to, jak se seznámit, jak se
správně omluvit, jak zvládnout zamilovanost
ale i rozchod. Klub je vždy vyzdobený, pracovDění organizace Salinger, z.s. nyní
níci udělají nové nástěnky. Za úkoly, které jsme
můžete sledovat i na instagramovém
splnili, vždy dostaneme bod, který si můžeme
profilu organizace_salinger.
nalepit na tabuli a sledovat, jak se nám daří.
Tak nás nezapomeňte sledovat!
Když se blíží konec challenge, pracovníci počítají, kolik má kdo bodů. Poté nám připraví
překvapení v podobě závěrečného vyhlášení
vítězů.

Salinger. z.s.
je na Instagramu!
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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

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

