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císlo 2/2019

1. dubna 2019 v Hradci Králové

Semináre na téma POZVÁNKA
SOCIÁLNÍ BYDLENÍ Stopa cápa
Členové skupiny k sociálnímu bydlení, která
je součástí Salinger, z. s. Hradec Králové, se
ve spolupráci se středními školami a univerzitami Královéhradeckého a Pardubického
kraje rozhodli uspořádat sérii seminářů
pro studenty na téma sociální bydlení.
Sociální bydlení je aktuálním tématem
a Salinger, z. s., vzhledem ke svým zkušenostem
a informacím, může nabídnout praktický pohled na realitu bydlení rodin s dětmi, než jaký
získávají studenti z medií či spíše okrajově ve
vzdělávacích institucích. Z tohoto důvodu jsme
se po rozvaze a komunikaci s vyučujícími rozhodli přijít s nabídkou, která by studentům
usnadnila přechod do praxe a připravila je na
nelehkou a často neřešitelnou zakázku uživatelů sociálních služeb – „potřebuji si najít pro
sebe a své děti bydlení“ (navíc s těmito charakteristikami: dlouhodobé, kvalitní a cenově
dostupné).

„Tím, že má Salinger zkušenost s provozem
tzv. sociálních bytů s úspěšností 80 %, dokážeme
studentům ukázat, že sociální (či podporované)
bydlení má smysl,“ říká Mgr. Vendula Topinková

a dodává, že při seminářích studenti získají
aktuální a ověřené informace, které pochází
přímo z každodenní praxe sociálních pracovníků
a pracovnic, či od spolupracujících organizací,
jako je např. Platforma pro sociální bydlení.
Jak seminář probíhá? Seminář je složen
ze dvou částí, které se prolínají. V informační
části dostanou studenti penzum informací
o Salingeru, z. s., o důvodech vytvoření sociálních bytů v Hradci Králové, o průkopnických
progra m ech v obl a sti soci á l n íh o byd l en í
a o potřebě zá kon a o soci á l n ím byd l en í.
V praktické části potom studenti pracují na
stanovení zakázek, které se týkají bydlení, vytvářejí nanečisto individuální plán, odůvodňují
potřebnost zákona o sociálním bydlení a jsou

Vážení příznivci Stopy čápa,
dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na Den otevřených dveří,
který se bude konat 6. 6. 201 9. Velmi
rádi přivítáme všechny ty, které z jakéhokoli důvodu zajímá náhradní rodinná
péče. Najdete nás na třídě Karla IV. číslo
popisné 1 222/25a ve čtvrtém patře.
Tak v červnu na shledanou!
Stopa čápa

seznámeni s fotografickým materiálem
z terénu. „Fotografie a licitování při hádání
částek za ubytování a typu ubytování, které
studenti vidína fotografiích, jsou pro studenty
nejvíce zajímavé. Atmosféra ve skupině se
vždy změní. Zprvu jsou všichni rozčarovaní,
poté jsou naštvaní, a pak od nich v nadsázce
zaznívajívěty typu: "taky si pořídím ubytovnu
jako vedlejšák", " popisuje průběh Ilona

Přibylová, která je jednou z pracovnic
jezdících do škol.
V současné době proběhly již čtyři
semináře a další se připravují. Seminář
je určen pro maximálně 1 5ti-člennou
skupinu a trvá 90 min. A jaké fotografie
studentům ukazujeme? Podívejte se do
rámečku.

Ilona Přibylová
Vendula Topinková
email: bydleni@salinger. cz

Obr. Bydlení 1
Zde bydlí 4 lidé a platí 11.500,- Kč za pokoj bez
koupelny, WC a kuchyně.
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Obr. Bydlení 2
Kuchyň v sociálním bytě, který spravuje Salinger, z. s. Byt je o velikosti 100 m², jeho součástí
je koupelna a WC a vycházína Kč 10.926,-- včetně
poplatků. V bytě bydlely různě početné rodiny.
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Co by bylo, kdyby NZDM nebylo.. .

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč
nabízí podporu dětem a mladým lidem ve věku 7 – 21 let,
kteřínemajíkde a jak bezpečně trávit volný čas nebo se nacházejí v situaci, se kterou si nevědí rady a nemají nikoho,
kdo by jim s tím pomohl. Služby jsou poskytovány v Hradci
Králové za účelem posílení samostatnosti a schopnosti
zapojit se do běžného života.

Kontakt:

Mgr. Radka Volejníková
NZDM Modrý pomeranč, Salinger, z. s
e-mail: nizkoprahove. centrum@salinger. cz
tel. : 777 041 030

Sociální pracovníci Nízkoprahového
Zařízení pro Děti a Mládež Modrý Pomeranč působí v lokalitě Moravského
předměstí na 3 klubech, v terénním
a online terénním programu. Poskytují
sociální služby v řádech desítek hodin
měsíčně a pomáhají dětem a mladým
lidem v jejich často nelehkém a náročném životě.
V uplynulém roce poskytli pracovníci
NZDM Modrý Pomeranč 341 6 hodin podpory klientům – dětem a mladým a lidem.
V těchto hodinách se skrývá 1 647 kontaktních rozhovorů, 265 poradenských rozhovorů, 343 preventivních aktivit, 1 2 pomocí
v krizi, 338 příprav do školy a mnoho dalších služeb.
Z popsaných hodin práce by neproběhla ani jedna, kdyby N ZDM nebylo
a jeho pracovníci nepůsobili v dané lokalitě. Za hodinami práce a desítkami či
stovkami služeb se skrývají příběhy dětí
a mladých lidí, kteří by bez N ZDM jen
těžko hledali pomoc někde jinde a jejich
trápení, problémy a zájmy by zůstaly bez
potřebných odpovědí a řešení.

David na sobě začíná pociťovat změny
dospívání a má se koho zeptat, co se s ním
děje. Eliška má prostor pro sdílení urážek
od holky z jiné třídy a hledání cest, jak by
se situace dala vyřešit. Markéta si má kde
v klidu napsat úkoly. Michal na klubu tráví
volné chvilky stranou od sourozenců, kteří
mu nedají doma pokoj. Alice může na
klubu tvořit a malovat, přestože doma
nemá vybavení a kroužek je moc drahý.
Matouš, kterého ve třídě nikdo moc nemusí, si na klubu zažije zpětnou vazbu na
své chování. Olga se má komu svěřit se
šikanou, kterou sama zažívá a je jí i svědkem ve třídě, a postupně sbírá síly začít
situaci řešit s někým ve škole. To všechno
jsou příběhy dětí a mladých lidí, se kterými
pracovníci přicházejí do styku. Zmíněných
7 případů je jen malý zlomek z celé hromady příběhů, které pracovníci vyslechnou.
Tyhle příběhy by možná nikdo neznal, kdyby NZDM nebylo. Díky Modrému Pomeranči
však jsou na cestě k řešení, odpovědím
a snad i lepším koncům.

Za chyby se platí. Jak katastrofické
můžou mít takové chyby následky, to
právě prožívá paní Dana. Ve spolupráci
se sociální pracovnicí KC ZIP se snaží
krůček po krůčku opět stabilizovat sebe
i svou rodinu. Není to ale jednoduché.
Paní Dana je matka tří dětí a bydlí na
komerční ubytovně. V současné době
každý den řeší, jak oddálit chvíli, kdy je majitel z důvodu neplacení nájmu z domu
vystěhuje. Po dobu několika měsíců si přivydělávala brigádou. Smlouvu o DPČ ale
nenahlásila na úřad práce a pobírala přitom dávky hmotné nouze. Po několika měsících smlouvu doložila, a tak bylo zjištěno,
že je zaměstnaná déle. Paní Daně byly pozastaveny dávky s tím, že dojde k jejich

přepočítání. Bylo s ní zahájeno i správní
řízení. Situaci od ledna řeší se sociální
pracovnicí Komunitního centra ZIP.
Paní Daně stále nejsou vypláceny dávky hmotné nouze. Dluží nájem za měsíc
únor a momentálně by už měla platit ubytování za měsíc březen. K tomu si musí
připočíst běžné výdaje na domácnost –
jídlo, drogerie, oblečení, doprava MHD,
školní výlohy dětí základní školy. Jediný
příjem, který měsíčně má, jsou 3.000,-- Kč
z osudné brigády a 1 .500,- Kč přídavek na
3 děti. Celkem tedy 4.500,-- Kč. Nájem, který
platí na ubytovně za dva pokoje se společnou kuchyní a toaletami pro celé patro
je kolem 1 4.000,-- Kč.

Za chyby se platí
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Stopacápaporádátábor
pro deti z pestounské péce
Letos se mohou děti z pěstounských rodin
opět těšit na letní tábor. Tábor se bude konat v malebném prostředí Orlických hor
v termínu 1 0. – 1 7. srpna 201 9. Je určený
dětem, které již absolvovaly první třídu základní školy. Horní věková hranice je 1 7 let.
Klienti Stopy čápa mohou čerpat příspěvek
na respit. Tábor mohou po domluvě využít
i klienti jiné doprovodné organizace.

V případě pochybností, zda je pro dítě tábor
vhodný, lze využít možnosti nezávazného poradenství s odborníky ze střediska Stopa čápa.
Pracovníci mohou také před táborem poskytnout například kompletní denní režim a fotografie místa, kde se tábor bude konat. Pracovníci
k dětem přistupují individuálně, snaží se zachovávat rituály, na které je dítě zvyklé doma,
pokud to umožní místo a kapacita. Oblíbený

Za chyby se platí
pokračování ze strany 2

Paní Dana dostala velkou lekci, kterou si bude pamatovat. „Díky spolupráci

s Potravinou bankou, můžeme rodině pomoci opakovanými balíčky, které rodině
zprostředkováváme do doby, než se situace
vyřeší. Důležitou oporou jsme pro klientku
i tím, že má s kým sdílet každodenní starost
o to, zda nepřijde majitel ubytovny s pokynem k vystěhování. Zároveň spolu probíráme
krizový plán, kdyby k vystěhování došlo…
Co dělat, aby to co nejméně zasáhlo děti,“

vysvětluje sociální pracovnice Zuzana
Martišková. „Paní Danu také doprovázíme
S pořádáním táborů pro děti, které měly
těžký začátek života, má středisko Stopa čápa
dlouholeté zkušenosti. Tým pracovníků připravuje všechny hry tak, aby byl letní tábor místem
příjemných vzpomínek, letních přátelství a zajímavého dobrodružství. V programu si najdou
zábavu nadšení sportovci a vyznavači kolektivních her, ale i tišší introverti. Děti do aktivit
nikdy nejsou nucené. Společně s pracovníky
se vždy hledá cesta, jak si pobyt hlavně užít.

dětský míša může samozřejmě jet na tábor
také. Zkrátka se vždy lze domluvit na tom, jak
to udělat, aby dětem bylo na táboře dobře.
Léto je ještě daleko, ale pracovníci Stopy čápa
se už teď těší!
Stopa čápa

Chystá se spojení stredisek
KC
ZIP
a
Centrum
Sítovka,
aneb SAS pro rodiny s detmi v novém kabáte

Nabídka služeb pro rodiny s dětmi, které
se ocitly v tíživé životní situaci v regionu Hradecko, budou mít novou strukturu. Doposud
se mohl klient rozhodnout, zda bude využívat
služeb Komunitního centra ZIP nebo Centra
Síťovky. Volil většinou dle toho, kterou službu
měl blíže. Zároveň za poslední 3 roky velmi
významně narostla nabídka obdobných služeb
od více organizací v Hradci Králové, a tím se
tento region stává „přeslužbovaný“. Reagujeme
na tento fakt a chystáme změnu v podobě jednoho střediska, které bude stavět na dlouholetých zkušenostech ZIPu a Síťovky. Jedná se

o dlouhodobý proces, který průběžně konzultujeme s našimi zásadními partnery - Magistrátem města Hradec Králové a Královéhradeckým
krajem.
A kdy změna nastane? Již brzy! Sledujte nás,
o aktualitách budeme průběžně informovat…
ale můžeme prozradit, že nejzazší deadline je
1 . 7. 201 9.

na úřady a pomáháme s komunikací přes
telefon. “

I když se zdá, že situace nemůže být
horší, opak je pravdou. Ke zhoršení situace
došlo ve chvíli, kdy byla paní Dana nucena
změnit trvalou adresu a tím si nechat vyměnit občanský průkaz. Protože jí nebylo
dovoleno zažádat o expresní vyhotovení
občanského průkazu, musí čekat několik
týdnů na nový doklad. Bez platného občanského průkazu si však paní Dana nemůže
na poště vyzvednout přídavky na děti, které
jí byly zaslány poštovní poukázkou…
Příběh paní Dany je ukázkou toho, co
všechno může způsobit jedna chyba. Své
problémy je proto nutné řešit včas a informovat se o svých možnostech. To doporučují pracovníci Komunitního centra ZIP.
Služba Komunitní centrum ZIP je od 1 . 1 . 201 6
do 30. 6. 2019 podpořena z Individuálního projektu Služby sociálníprevence v Královéhradeckém
kraji IV.
Kontakt

Salinger, z. s.

Salinger, z. s., Gočárova třída 760, Hradec Králové, www.salinger.cz, e-mail: reditel@salinger.cz
Více informací na stránkách WWW.SALINGER.CZ

Mgr. Šárka Zbiňová
Komunitní centrum ZIP, Salinger, z. s.
e-mail: kc. zip@salinger. cz
tel. : 774 80 70 52

