CTVRTLETNÍK organizace Salinger, z.s.

císlo 3/2022

1. cervence 2022 v Hradci Králové

Jak projekt Za skolním úspechem
mírní dopady COVID-19?

I když období „lockdownů“, uzavřených
škol a návazných služeb je zdá se pryč, při
pohledu na děti je však patrné, že důsledky
tohoto náročného období se nesou dál. Složitá situace napáchala škody na dětských
vědomostech, motivaci i vztazích. Jak v tomto
náročném pomáhá projekt Centra Semafor

„Za školním úspěchem“ můžeme vidět
na příběhu paní Jany a její dcery.

S paní Janou a její dcerou Jitkou (8 let)
jsem se setkal poprvé v lednu 2022. Rodina procházela krizí spojenou s častým
stěhováním. To v kombinaci s distanční
výukou zapříčinilo, že Jitka neustále začí-

nala od nuly (učivo i navazování vztahů). Spolupráce probíhala v rámci sociálně-aktivizační
služby i v rámci projektu Za školním úspěchem.
S rodinou jsem začal pracovat na nastavování
denního režimu, který jí chyběl, a také na aktivizaci matky v oblasti školní přípravy dcery. Pro
úspěšnou spolupráci je důležité, aby rodič věděl, jak dítěti učivo a pravidla předávat, ideálně
zábavnou, pro dítě přijatelnou formou. Nápomocná v tomto procesu byla zejména pracovnice projektu Kristýna. Rodinu navštěvovala
pravidelně 2x týdně na hodinu a půl, a s Jitkou
probírali zameškané učivo. Na Jitce bylo patrné,
jak velké mezery ve vědomostech má v důsledku
častého nepřipojování se na distanční výuku.
Limity byly zejména v psaní a čtení, které jsou
zásadní pro výuku v dalších ročnících. Pracovnice Kristýna ve spolupráci se základní školou,
kterou Jitka navštěvuje, intenzivně pracovala
na tom, aby své „mezery“ dohnala. Za 5 měsíců
spolupráce se podařilo dohnat učivo na takovou úroveň, aby Jitka byla schopná držet krok
se spolužáky. Projekt Za školním úspěchem byl
proto v rodině ukončen. Centrum Semafor dále
pracuje s matkou na udržení nově získaných
kompetencích.
Projekt Za školním úspěchem se snaží dětem ze sociálně vyloučených rodin pomáhat
se zameškaným učivem i motivací pro vzdělávání. Školní úspěch bývá pro tyto děti často
nedosažitelnou metou. Projekt se to ale pokouší
změnit díky pravidelné a podporující pomoci
s přípravou do školy.
Jaroslav Ludvík, DiS.

Báje a povesti o novele zákona
o sociálne právní ochrane detíII.
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 vešla v platnost
novela Zákona o sociálně právní ochraně
dětí, a také o ní kolovala řada strašidelných
legend.
Po půl roce už je zřejmé, že katastrofa se
nekonala, pro většinu stávajících pěstounů
zůstala situace buď stejná, nebo se finančně
zlepšila. Osoby s dětmi ve svěřenectví také
dosáhly na finanční výpomoc. Ústavy se skutečně hromadně nezavírají, jak to vypadalo
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v diskusích na sociálních sítích. Pro pěstouny tu ale, mimo dávek jsou i jiné změny. Ve druhém díle povídání o novele si
je připomeneme.

Výpověďdohody pouze k 30. 6. nebo 31. 12.

Před novelou zákona bylo možné
vypovědět ze strany pěstouna dohodu
o výkonu pěstounské péče kdykoli. Teď
už to možné není. Navíc je třeba doručit
písemnou výpověď nejpozději 30. dní
před koncem kalendářního pololetí (tedy
buď do 30. 5. nebo 1 . 1 2.).

Potvrzení o tom, že péče není
zjevně bezdůvodná.

To je změna, která se týká tzv. nezprostředkovaných pěstounů. Je to situace, kdy osoba
o dítě již fakticky pečuje a žádá soud o pěstounskou péči. Aby bylo možné uzavřít dohodu
o výkonu pěstounské péče, musí doprovodná
organizace obdržet od místně příslušného
OSPOD právě toto potvrzení. Bez něj nelze
dohodu uzavřít. A pozor! Je třeba o potvrzení
žádat OSPOD pečující osoby, nikoli dítěte.
pokračování na straně 3
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Sdílením dobré praxe k dalsímu

rozvoji sluzby NZDM Modry pomeranc
NZDM Modrý pomeranč je od roku 2020 zapojeno do projektu
České asociace streetwork Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb. Projekt
je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových
sociálních službách pracujících formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory.

Pracovníci NZDM Modrý pomeranč se od roku 2020 pravidelně
setkávají při metodických konzultacích, díky kterým posouvají hranice spolupráce sociálních služeb mezi sebou a s veřejnou správou
a samosprávou. V rámci projektu mělo středisko mimo jiné možnost
absolvovat rozvojový audit, o kterém se můžete dočíst v předchozím
čísle Salingerovin. Projekt Společně a odborně dále posiluje schopnosti a dovednosti pracovníků v dobré prezentaci nízkoprahových
služeb. Pracovníci NZDM Modrý pomeranč tak měli příležitost
v uplynulém čtvrt roce hned 2x prezentovat činnost zařízení. Na
„Hradubické“ regionální konferenci v Hradci Králové a celorepublikové konferenci Terénní a nízkoprahové programy v Praze představili činnost střediska NZDM Modrý pomeranč v programu Chyť
svou šanci, který provozují společně s Orgánem sociálně právní
ochrany dětí v Hradci Králové. Kromě metodické podpory a rozvojového auditu byly klíčovou aktivitou odborné stáže v zařízeních
sociálních služeb. Pracovníci NZDM Modrý pomeranč navštívili
organizace Ratolest Brno, z. s. (NZDM Likusák, NZDM Pavlač), Dům

dětí a mládeže Praha 3 – Ulita (klub Beztíže), Maják Plus, z.ú. (NZDM Zapes)
a Dětské a dorostenecké detoxikační centrum Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V NZDM Modrý pomeranč pracovníci taktéž přivítali
kolegy a kolegyně z různých koutů České republiky, například z organizace Cheiron T., o.p.s. (klub Cheiron, klub Bejvák) v Táboře, Střed, z.ú
(NZDM eMBečko) v Moravských Budějovicích nebo ze Selesináského
klubu mládeže, z. s. (NZDM Zavináč) v Rumburku. V rámci všech stáží
bylo hlavním cílem seznámit se s prací nízkoprahových služeb, a to jak
v klubech, tak v terénu ve velkých i malých městech. V neposlední řadě
bylo důležité načerpat inspiraci pro NZDM Modrý pomeranč. Právě sdílení dobré praxe a příkladů práce s klienty s kolegy z nízkoprahových
služeb pro děti a mládež jsou prostředkem k rozvoji služby NZDM Modrý
pomeranč. Projekt České asociace streetwork Společně a odborně se
blíží k závěru, pracovníky nyní čeká jeho využití v teorii i praxi.
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Báje a povesti o novele zákona
o sociálne právní ochrane detí .
pokračování ze strany 1

Zvýšení příspěvku na výkon pěstounské
péče.

To je finanční zdroj doprovodných organizací, ze kterého kompletně hradí služby pro
své klienty i vlastní provoz. Navýšení bohužel
není nijak velké a nepochybně ho spolkne především vysoká inflace. K velkému rozšíření
služeb tedy určitě nedojde, ale není třeba ani
obav. Standard by si doprovodné organizace
měly udržet.

Zajištění neodkladné péče o dítě osobou
v evidenci (§ 27a odst. 1 0 zákona o SPOD).

Jedná se o situaci, kdy se dítě ocitne akutně
bez odpovídající péče dospělých. (Například
dvouletá holčička v noci v parku; kojenec sám
doma; čtyřletý chlapec na ulici v přítomnosti
rodiče, který je značně pod vlivem alkoholu
nebo drog.) V podobných případech pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí může
umístit dítě k přechodnému pěstounovi. Je to
ale jen na nezbytnou dobu, která se definuje
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na maximálně 48. hodin. Dítě tak nemusí cestovat do ústavu, ale na pár hodin je „na hlídání
u tety“. Přechodnému pěstounovi pak náleží
1 /30 příspěvku na úhradu potřeb dítěte za den.
Pokud se OSPOD s přechodným pěstounem
domluví na převzetí dítěte, zajišťuje dopravu
dítěte do domácnosti pěstouna. Je ale možné
se také domluvit na tom, že si pro dítě pěstoun
přijede sám. Může pak požadovat po OSPOD
náhradu nákladů na cestu.

Nebude dost pěstounů.

Po několika „hubených“ letech můžeme
s radostí konstatovat, že v Královéhradeckém
kraji se znatelně zvedl počet žádostí o zprostředkování náhradní rodinné péče. Zájemců je více,
a to jak o dlouhodobou, tak i o přechodnou
pěstounskou péči. Vliv na to určitě mohou mít
dlouhodobé kampaně, vývoj situace s COVID-1 9,
ale i zvýšená finanční podpora zprostředkovaných pěstounů. Každopádně obavy, že pro
transformaci systému péče o ohrožené děti
nebude dost žadatelů, se nenaplňují.

Adopce dětí z Ukrajiny.

To je záležitost, která sice nepatří
k bájím o novele zákona, ale v poslední
době také rezonuje na sociálních sítích.
Občas se může zdát, že k nám do ČR přichází tisíce sirotků, kteří potřebují novou
rodinu. Není tomu tak. Většina dětí přichází s rodičem, nebo jiným dospělým
pečovatelem. Zároveň Ukrajina uzavírá
s okolními státy memoranda, ve kterých
zakazuje osvojování Ukrajinských dětí na
jiných územích. Mimo jiné se má jednat
o ochranu před hrozícím násilným, nedobrovolným osvojováním dětí v Rusku. Osvojení (nebo-li adopce) je řešení trvalé a nezvratné. V době válečného konfliktu jde
opravdu jen velmi těžko ověřit, že dítě
nemá ve svém státě jiné rodinné vazby,
které by tímto aktem byly zpřetrhány. Pěstounská péče je sice jiná kapitola, ale každopádně počty Ukrajinských dětí v ČR, bez
pečovatele jsou v řádu desítek.
Mgr. Tereza Čejková, DiS.
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Dobrá praxe od Trianglu pro Kutnou Horu

Pracovnice střediska Triangl představovaly
svoji dobrou praxi na téma spolupráce
SAS - OSPOD - rodina v rámci semináře pro
pracovníky OSPOD a SAS v Kutné Hoře. Aktivita byla realizována v rámci Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb v obci s rozšířenou působností Kutná Hora na období
mezi roky 2021-2023. Semináře se zúčastnili
pracovníci místního OSPOD, vedoucí sociálního odboru města a zástupci SAS, kteří poskytují sociální služby v ORP Kutná Hora.

Jak to bude dál?

ští kolegové a kolegyně odnášeli pozvání na další
pracovní skupinu, kde budou diskutovat o tom, zda
je pro ně přístup, který prezentuje program Sanace
rodiny něčím inspirativní a užitečný a společně budou hledat cestu, jak ho aplikovat do jejich praxe.
Pracovnice Trianglu dostaly zpětnou vazbu, která
byla veskrze kladná. Bylo zmíněno například to, že
je program Sanace rodiny a práce Trianglu pro rodinu i OSPOD transparentní, oceňovaný byl dobře
propracovaný systém podpory pracovníků (intervize,
metodická vedení, klientské porady s prvky Balintovských skupin, supervize apod.). Vyzdvižena byla
frekvence dojíždění a flexibilita pracovníků v dojíždění i za rodinami, které žijí v malých vesničkách.
V neposlední řadě také zazněla zpětná vazba o vysoké míře angažovanosti pracovníků Trianglu. Tyto
zpětné vazby byly opravdu milou tečkou, která nám
potvrdila, že jde o smysluplnou práci, která má výsledky. Děkujeme za ně, děkujeme za pozvání i za
důvěru.
Mgr. Vendula Topinková

Po ukončení dvouhodinového
facilitovaného semináře si kutnohor-

NZDM Modry pomeranc

zve na CITY JAM

Jak se to stalo?

Na přelomu roku 2021 /2022 se vedoucí
Trianglu Mgr. Petře Kalmusové na e-mail ozval
vedoucí sociálního odboru MěÚ Kutná Hora
Mgr. et Bc. Marián Šlesingr, DiS. a požádal
o možnost představení způsobu práce programu Sanace rodiny. Naše práce a přístup
byly ve Středočeském kraji známé díky kolegům, kteří působili ve středisku v minulých
letech a kteří zároveň pracovali na Univerzitě
Hradec Králové, kde studenty seznamovali se
svojí praxí “z terénu”.

Jak to probíhalo?

Pan Šlesingr z MěÚ Kutná Hora měl jasnou
zakázku a jasný cíl. Seminář, který bychom spolu realizovali, musí představit dobrou praxi
v rámci spolupráce mezi SAS-OSPOD-rodinou
z teoretické i praktické roviny. Proto si pracovnice střediska Triangl připravily jak teoretickou
stránku práce v programu Sanace rodiny, tak
kazuisticky zpracovaný případ rodiny. Při prezentaci pracovnice představily i hodnotový systém střediska, který vystihuje citát Inso Kim
Berg: „Nejlepší cesta k poskytnutí pomoci dítěti
je rozvoj a posílení rodiny jako celku.“

strana 4

NZDM Modrý pomeranč zve na tradiční zářijovou akci CITY JAM na Moravském
předměstí.

Dne 6. 9. 2022 od 1 4:00 do 1 8:00 pořádají pracovníci NZDM Modrý pomeranč akci
s dlouholetou tradicí City Jam. Akce pro obyvatele nejenom Moravského Předměstí proběhne na dětském hřišti ve Formánkově ulici u klubu eFko (Formánkova 437). Přijměte
tak pozvání k odpoledni plnému preventivních, tvořivých a zábavných aktivit, dobrého
občerstvení a nálady s cílem užít si společný den. Po celou dobu konání akce budou
otevřeny prostory NZDM Modrý pomeranč, kterými vás pracovníci rádi
provedou.
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Prípravy na oslavu Online seminár
ctvrtstoletí vrcholí pro osvojitele
„Psychosomatika
osvojenych detí“

Ani letos Stopa čápa nezapomíná na osvojitele.
Znovu se podařilo získat finanční prostředky na
vzdělávání osvojitelů, tentokrát byly aktivity projektu
financovány z Ministerstva práce a sociálních věcí,
kapitoly Rodina. 1 6. 5. se uskutečnil první ze tří online seminářů, věnovaný osvojitelům a jejich přijatým dětem, tentokrát s báječnou Mgr. Soňou Procházkovou, DiS. Zkušenou lektorkou, terapeutkou,
matkou a pěstounkou. Pokud jste se nestihli přihlásit, nezoufejte. Na podzim chystáme ještě dva
další semináře, kde si budeme povídat na téma:
„Jak mluvit s dětmi o adopci a biologických rodičích“
a „Geny nebo výchova, v čem to vězí“.

Mgr. Tereza Čejková, DiS.

Nezisková organizace Salinger, z.s.
pořádá devátý ročník akce pro rodiny
s dětmi s názvem Den s úsměvem. Akce
proběhne v neděli 1 8. září na Tylově
nábřeží (nedaleko Hučáku), v čase od
1 0:00 do 1 6:30. Akce proběhne pod záštitou Statutárního města Hradec Králové a náměstkyně hejtmana Královehradeckého kraje Martiny Berdychové.

A na co se mohou návštěvníci akce
už teď těšit? Mezi potvrzenými účastníky
jsou děti z hradecké ZUŠ Střezina, které
si připravily nová hudební vystoupení.
Účast na akci také přislíbili judisti z DDM
Barák a kouzelník Mr. Carlo. Kromě zábavného programu se mohou návštěvníci
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těšit i na bohaté občerstvení, které zajistí
Café na kole, Férová palačinkárna a La Casa
de Pizza.
V den akce proběhne i vyhlášení a ocenění vítězů výtvarné a kreativní soutěže.
Tématem letošní soutěže je „Narozeninové
přání“. O vítězi bude rozhodnuto prostřednictvím hlasování na sociálních sítích
Facebook a Instagram. Do rozhodnutí
o vítězi se může zapojit každý. Více informací o Dni s úsměvem naleznete na facebookové události „Den s úsměvem a oslava čtvrtstoletí Salingeru“ a Instagramu
„organizace_salinger“.
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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

Jaroslav Ludvík, DiS.

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

