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1 1 . ledna 201 6 v Hradci Králové

Úvodní slovo Nové zkušenosti i nápady
Vážení čtenáři,
ráda bych vám do nového roku
popřála hodně zdraví, lásky a spokojenosti jak v osobní tak pracovní rovině.
My do roku 201 6 startujeme
s novým názvem
a plnoletostí v podobě 1 8 let.
Pojďte si s námi připomenout
důležité okamžiky minulého roku
v naší organizaci.

Salinger, z.s.

Iva Rosíková,
ředitelka organizace

Rok 2015 přinesl středisku
Triangl nejedno překvapení,
dostatek nových zkušeností,
pár nových výzev a příležitostí.
Důležité ale je, že jsme se nadále mohli setkávat s klienty,
kteří nám dovolili se na chvíli
přidat na jejich cestu životem.
Pracovníci střediska Triangl
se od počátku roku zaměřili
na rozvoj nových metod práce
s ohroženými dětmi, s kterými
se při práci v programu Sanace
rodiny každodenně setkáváme.
Vyhledávali jsme inspirativní
přístupy k vedení rozhovorů,
oporou se nám staly nové pro-

jektivní techniky. Učili jsme
se být ještě citlivější na potřeby
dětí a hledat pro jejich naplnění odpovídající cesty.
Celý rok jsme se snažili nabírat nové zkušenosti a nápady
pro svou práci. Odjeli jsme
na zkušenou do organizací
věnující se podobné oblasti.
A snad se nám povedlo zachytit i pár inovativních metod,
které zpestří i zkvalitní naši
práci s rodinou. Mohli jsme
se společně potkat na řadě
veřejných akcí (namátkou
Festival sociálních služeb nebo
Den s úsměvem), nebo při naší

každodenní práci v terénu
v celém Královéhradeckém
kraji.
A čemu novému se budeme
chtít učit v tomto roce? Co třeba
více vnímat i drobné úspěchy
a radosti, které nás při naší práci
i v životě potkají…
„ Pomyslete, kolik rozumu
a energie se vynakládá na to,
aby se lidem ukázalo, jak jsou
špatní. A představte si, že by
se všechna ta energie vydala
na to, aby se lidem ukázalo,
co je v nich dobrého.“ (Gorki)
Tereza Maurerová

Co znamenal rok 201 5 pro Modrý pomeranč?
Rok 2015 byl pro NZDM Modrý
pomeranč rokem, ve kterém se navzdory personálním obměnám, těšil
z pracovních úspěchů. Prohloubil
spolupráci s návaznými institucemi
a pro veřejnost a klienty připravil
další ročník tradiční akce City Jam.
Dokázal se vrýt do paměti těm,
kteří o NZDM Modrý pomeranč
dosud neslyšeli a získat si jejich
podporu.
Rok 2015 lze v NZDM Modrý
pomeranč charakterizovat jako rok
plný nových začátků, konců a pracovních úspěchů. Po dlouholeté
spolupráci se rozloučila vedoucí
střediska, na kterou čekaly příjemné
mateřské povinnosti. Obměna proběhla i v minitýmech, pro některé
pracovníky znamenala konec a pro
jiné začátek profesní kariéry v Modrém pomeranči. „ Podařilo se nám
úspěšně doplnit tým o nové kvalitní
kolegy a my tak mohli pokračovat
ve společném úsilí,“ doplňuje Daniela

Charvátová, vedoucí střediska.
Jarní měsíce patřily propagačním
aktivitám. Modrý pomeranč se účastnil
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ročník zaznamenal vysokou
návštěvnost, přišlo více než
300 hostů, což je důkazem
atraktivnosti akce a letošního
tematického pojetí. „ Velmi nás

těší tato podoba podpory zejména místních obyvatel, kteří
si, jak je vidno, vzali akci za
svou. Nejen, že se stále zajímají
o naši činnost, ale také o problematiku aktuálních témat,
kterým virtualita v dnešní době
bezpochyby je,“ dodává vedoucí

Dětského dne s Městskou policií, zapojil se do Festivalu
sociálních služeb „Poznejme
se navzájem“ a pro své klienty
uspořádal terénní akci Orange
Free-Space. Dokázal se tak
vrýt do paměti těm, kteří dosud
o této nízkoprahové službě
nevěděli.
Parné letní dny zpříjemňoval Modrý pomeranč svým

klientům různorodými akcemi
a výlety např. do Zoo, pevnosti
Josefov atd. Nedílnou součástí
tohoto období bylo i plánování
City Jamu. Tradiční akci se
podařilo pojmout ve velkolepém stylu. Proběhla dne 9. září
u střediska NZDM Modrý pomeranč a zaměřila se na kontrast
trávení volného času v reálném
a virtuálním prostředí. Letošní

střediska.
Na zdařilou akci navázal
další úspěšný krok. Soustředění na prohloubení spolupráce
s odborníky, např. s preventistou
z pedagogicko-psychologické
poradny, kurátorem pro mládež
a výchovným poradcem z místní
Základní školy Štefánikova,
se vyplatilo. Modrému pomeranči se povedlo mmj. zrealizovat informačně preventivní
programy, besedu a zkvalitnit
individuální práci s klienty.

pokračování na str. 2
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Jsme tu a budeme, aneb máme „Respitní“
za sebou nejen rok 201 5 znamená
odlehčovací
Rok 2015 měl pro naše Komunitní centrum ZIP zvláštní
oslavný nádech. Před 10 lety
jsme totiž dne 8. dubna 2005
v komunitním centru otevřeli
dveře našim prvním klientům.
Proto jsme i den otevřených
dveří tento rok pojali slavnostněji a uspořádali ho pod názvem
„Nežijeme ve dvou světech
aneb 10 let bez předsudků“.
V roce 2015 se toho ale u nás
dělo mnohem víc.
Během celého roku jsme pro
naše klienty pořádali pravidelné
preventivní akce, čtenářské
čtvrtky a workshopy, kde jsme
se dobře bavili a dozvěděli jsme
se spoustu nových informací.
S rodiči jsme řešili problémy
dospělých a s dětmi zase jejich
starosti.
O prázdninách jsme s dětmi
a jejich rodiči vyrazili z prostor
klubu do Hradce Králové i za
jeho hranice za zážitky a poznáním. Navštívili jsme Přírodovědecké centrum na ZŠ Bezručova, Železniční muzeum

v Jaroměři, Bílou věž, Zámek
Opočno a Hřebčín ve Slatiňanech. Odvahu jsme společně
otestovali na horolezecké
stěně, v Lanovém parku na
Stříbrném rybníce a na noční
přespávačce v hradeckých
lesích.
Komunitní centrum ZIP se
také během roku podílelo na
realizaci „Dne Romů“ v Bio
Centrál a na akci Občanského
sdružení Salinger „Den s úsměvem“.
Během roku jsme své služby
rovněž prezentovali už tradičně
na Festivalu sociálních služeb
„Poznejme se navzájem“, „Divadelňáku“, nebo na „Pirátském
odpoledni“ v Městské knihovně
a na „Týdnu vzdělávání dospělých“.
I v roce 2015 jsme jezdili
jedenkrát týdně do rodin ve
Smiřicích, ve kterých řešíme
přípravu dětí do školy. Tento
rok zde naše dvě pracovnice
pracovaly celkem v deseti
rodinách.

Během roku jsme také poskytovali naše služby třikrát
týdně na ubytovně Brněnská,
kde pracujeme s celými rodinami na řešení jejich sociální
situace. Dospělí mají především
zájem o pomoc s přípravou
dětí do školy, s hledáním práce,
bydlení a při řešení dluhové
problematiky. Děti zde navíc
soutěží každý měsíc o putovní
pohár, což je motivuje k aktivitě při přípravě do školy.
Během uplynulého roku nás
potkalo několik změn v týmu,
což není jednoduché, ale společně jsme to zvládli.
„ Výhled na nový rok 2016
slibuje, že bude ve znamení
stabilizace, a to především
v našem týmu, ale také přijdou
nové výzvy. Jako tu největší
vnímám plán rozšíření poskytování služeb na ubytovně
Brněnská, pokud dojde k jejímu plnému otevření,“ řekla

vedoucí střediska Mgr. Šárka
Zbiňová.
Mgr. Šárka Zbiňová

Co znamenal rok 201 5 pro Modrý pomeranč?
pokračování ze str. 1

Rozkvět zažila i terénní práce.
Z Moravského Předměstí se
rozšířila do centra města a společně s dalšími terénními službami se podílela nejen na mapování negativních jevů v Hradci
Králové. „ Moc si ceníme spo-

lupráce s kolegy z návazných
sítí. Využíváme komplexnější
systém práce a dokážeme být
flexibilnějšípři řešenínáročných
klientských témat,“ vysvětluje

podstatu Charvátová.
Každoroční dění v Modrém
pomeranči je odrazem kvalitně
fungujícího týmu pracovníků,
kteří do své práce vkládají
energii, nadšení a kousek sebe.
S klienty denně zažívají radosti a zároveň pro ně zůstávají
oporou ve chvílích nejistot
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a smutku. Za to jim náleží velké
poděkování.
A co čeká jedno ze šesti
středisek Salingeru v novém
roce? Položím Vám hádanku…
Kdo dostane občanku? NZDM
Modrý pomeranč dne 3. února

2016 oslaví 15. narozeniny
v prostorách provozovny eSko
v Selicharově ulici a otevře
své dveře veřejnosti. Všichni
jsou srdečně zváni.
Mgr. Daniela Charvátová

Středisko Stopa čápa organizuje pobyty pro děti vyrůstající v pěstounské
péči tzv. respity. Rok 2015 potvrdil
jejich význam v oblasti budování
a posilování vzájemných vztahů jak
pro děti samotné, pěstouny, tak pracovníky služby. Kapacita jednotlivých akcí byla vždy maximálně
naplněna a obdobný vývoj lze předpokládat i v příštím roce.

„ Pobyty pro děti jsou významnou
oblastí naší práce, které veřejnost
nepřisuzuje až takovou důležitost,“

říká Martin Snížek, vedoucí střediska
a dodává: „ Přitom díky těmto výjez-

dům máme možnost děti více poznat,
na základě toho následně rozvinout
práci s celou rodinou a zároveň dát
pěstounům trochu času načerpat
nové síly.“

Život s dětmi v náhradní rodinné
péči přináší dospělým nepřeberné
množství významných a obohacujících zkušeností a zážitků. Na druhou
stranu musí vykonávat intenzivní
a nelehkou práci pro zachování
rodinné stability.
Právo na poskytnutí pomoci se
zajištěním celodenní péče o svěřené
děti dala v roce 2013 novela zákona
o sociálně – právní ochraně dětí.
Pěstouni tak mají možnost čtrnáct
dní v roce žádat svoji provázející
organizaci o uplatnění této nabídky.
Odlehčovací pobyty jsou jednou
z forem respitní péče. V případě střediska Stopa čápa se jedná o letní dětský tábor (děti ve věku 6 až 16 let),
podzimní prodloužený víkendový
pobyt (děti ve věku 6 až 18 let),
zimní prodloužený víkendový pobyt
(děti ve věku 14 až 18 let).
V roce 2015 tyto tři pobyty navštívilo 69dětí.
Martin Snížek
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Nové výzvy, které zněly rokem 201 5
Komunitní centrum Amaro Phurd
– Pražská se v roce 2015 zaměřilo
vedle běžného poskytování sociálních služeb i na jiné způsoby práce
a vyzdvižení palčivých témat. Nově
došlo k zahájení projektu „Žijeme
spolu a jinak“. Klíčovými tématy
bylo sociální bydlení a skryté záškoláctví.
Projekt „Žijeme spolu a jinak“,
přinesl do oblasti Pražského předměstí
– sever komunitní práci a netradiční
zážitky. Během roku tak měli místní
obyvatelé možnost navštívit několik
akcí, díky kterým mohli poznat nová
místa v blízkosti svého bydliště, své
sousedy a možnosti společného
trávení času. „ Projekt reaguje na

napjatou situaci v lokalitě, kde
především v oblasti Obchodního
centra Atrium docházelo k různým
nepokojům a k problémům v soužití
mezi minoritou a majoritou,“ upřes-

ňuje Bc. Michaela Formánková,
pracovnice projektu. Snahou projektu

je oblast oživit, napomoci zde
vzniku aktivní komunity obyvatel, zvelebovat prostředí,
pomáhat budovat dobré sousedské vztahy a rozvíjet dobrovolnictví v komunitě.
Dále jsme v roce 2015 pokračovali v provozování sociálních bytů pro rodiny znevýhodněné na bytovém trhu (pozn.:
mladé, početné či neúplné
rodiny, rodiny diskriminované
pro svou etnickou příslušnost).
Z původního počtu čtyř bytů
se během roku jejich počet
snížil na tři a vyhlídkou roku
2016 je omezení na dva byty.
K postupnému omezování provozu dochází díky privatizaci
bytového fondu i v souvislosti
s opravami bytových domů
města. Roste však počet rodin
na ubytovnách i těch, které
žijí v různých provizorních
řešeních. Téma bydlení se tak

stává pro rodiny prioritním
a důležitost včasného řešení
vzniklých situací tomu přímo
úměrně stoupá. Komunitní
centra Občanského sdružení
Salinger se proto rozhodla
hledat nové možnosti spolupráce s majiteli nemovitostí.
V závěru roku jsme se
aktivně účastnili akreditovaného semináře Mgr. Mariky
Kropíkové Záškoláctví. Akce
realizována Odborem školství
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nabízela komplexní pohled na problematiku
záškoláctví, především na
záškoláctví skryté. Semináři
jsme byli přítomni nejen jako
posluchači, ale také v roli lektorů. „ Chceme spolupracovat
na předcházení skrytého záškoláctví zejména se školami
a dětskými lékaři. Seminář
nám poskytl prostor pro pre-

zentaci našich zkušenosti s tématem a k oslovení důležitých
spojenců,“ shrnuje Bc. Marie

Janečková, sociální pracovnice
střediska.
Rok 2015 ukázal, že čas věnovaný představeným aktivitám byl smysluplný a tvořil
důležité doplnění k poskytování sociálních služeb. Komunitní centrum plánuje dále
v činnostech pokračovat i v roce
2016. „ Děkujeme touto cestou
donátorům, spolupracujícím
institucím i jednotlivcům, kteří
nás podporují a bez kterých
by nebylo možné naši službu
dále rozvíjet,“ uzavírá Mgr.

Miroslava Pávková, vedoucí
střediska.
Mgr. Miroslava Pávková

Salinger předává žezlo v realizaci
letního tábora
Hradec Králové – Salinger po osmnácti letech ukončil spolupráci na
letním rekreačně výchovném táboře,
který realizoval s Magistrátem
města Hradec Králové. Účastnila
se ho mládež s výchovnými problémy či děti ze sociálně slabých
rodin. Za tuto dobu podpořil na
stovky dětí.
Tábor byl poprvé realizován
v roce 1997. „ Pro nás to byl klíčový
projekt, který dal vzniknout Salingeru. Do této doby jsme fungovali
spíše jako dobrovolníci a nadšenci,
tábor byl taková odrazová meta, “

přibližuje Iva Rosíková, ředitelka
organizace, a dodává: „ Nyní se

chceme zaměřit více na každodenní
činnosti šesti středisek, které provozujeme, a věnovat se převážně
práci v rodinách.“

Letní výchovně rekreační tábor
každoročně podporoval děti, které
pocházely ze sociálně slabých rodin.
Ty byly vytipovávány pracovníky

oddělení sociálně právní ochrany.
Cílem projektu bylo na děti
výchovně působit, motivovat
je k aktivnímu trávení volného
času, učit je společenským
i hygienickým návykům.

„ Důležitou součástí byla práce
v nastavování hranic a řádu,
se kterou měly některé děti minimální zkušenost,“ říká Jana

Macková, táborová vedoucí
několika ročníků.
Na táboře se za tu dobu vystřídalo na stovky dětí. Některé
se účastnily pravidelně a bylo
možné sledovat, jak dospívají.
Díky volnočasovým aktivitám
se dalo odpozorovat nadání
dětí a dát tak doporučení do
zájmových kroužků či zařízení,
kde se jim mohli dále intenzivně věnovat. „ Nikdy nezapomenu na příběh jednoho chlapce
s velkými výchovnými problémy.
Podařilo se mu na táboře ujít

velký kus cesty, což přispělo
k tomu, že mohl po návratu
z tábora zůstat ve své vlastní
rodině,“ vzpomíná Vít Čejka,

zkušený táborový vedoucí.
Od roku 1997 se tohoto projektu zúčastnily desítky sociálních pracovníků, etopedů,
pedagogů. „ Ráda bych touto
cestou poděkovala všem pra-
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covníkům Salingeru i oddělení
sociálně právní ochrany, především za investovaný čas
a energii, které dětem věnovali,“

uzavírá Iva Rosíková.
Tábor bude nadále pokračovat s novým realizátorem.
Mgr. Jana Macková

