
nedostatečné,“ doplňuj e
Zuzana Šmídová, speciální
pedagožka předškolního klu-
bu. Nabídku rozšíří také pra-
videlná práce logopedického
specialisty.
Aktivita je realizována díky

finanční podpoře Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
v rámci Programu na podporu
integrace romské komunity
v  roce 2016.

ČTVRTLETNÍK organizace Salinger, z. s.
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Stopa čápa hostila pracovníky
OSPOD z celého kraje
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Trauma dítěte bylo hlavním

tématem již desátého nefor-

málního setkání Stopy čápa

a pracovníků oddělení sociál-

ně právní ochrany dětí v Krá-

lovéhradeckém kraji. Jeho

cílem bylo tradiční sdílení

dobré praxe, hledání zdrojů

podpory pro klienty a na-

cházení společných způsobů

řešení v  reálných situacích.

„ Pojem “neformální“ pro

nás znamená nikým nenucené

setkání s kolegy v příjemném

a bezpečném prostředí, kde

máme možnost se věnovat té-

matům, která se nás profesně

i lidsky dotýkají,“ říká Martin
Snížek, vedoucí střediska.
Traumata u dětí a možnosti

jejich léčení, takový byl námět
červnového setkání, který třia-

dvaceti účastníkům představila
lektorka a psycholožka Mgr.
Lenka Půlpánová.

„ Zpětné vazby přítomných

pracovníků opakovaně potvr-

zují, že setkání takovéhoto

charakteru obecně chybí a  na-

bízený rozsah není zcela ideální.

Lidé sem jezdí za výše uvede-

nými cíli, ale i vzájemně se

poznat,“ dodává Lenka Pirklová,
pracovnice střediska.
Pro Stopu čápa tak vzniká

nelehký cíl. Udržet realizaci
těchto setkání v minimálním
rozsahu, případně se v  budou-
cnu pokusit o jej ich navýšení
i s ohledem na problematické
financování.

Z předškolního klubu úspěšně
do školek i škol
Komunitní centrum Amaro Phurd

– Pražská již více než deset let pra-

cuje s  předškolními dětmi ze so-

ciálně znevýhodněného prostředí.

Pracovníci předškolního klubu

úspěšně připravují tyto děti na ná-

stup do mateřských a základních

škol. Od září nově nabídnou akti-

vity zaměřené na prevenci školní

neúspěšnosti a  logopedickou pod-

poru.

Předškolní klub se věnuje práci
s dětmi, které nedochází do žádného
předškolního zařízení. Odborný tým
tvoří speciální pedagog a sociální
pracovník. Pracovníci vytvářejí pod-
nětné prostředí a rozvíjej í znalosti
a dovednosti, které tyto děti potřebují.
Primárním cílem je pracovat s dětmi

i  jejich rodiči, motivovat je k  záj-
mu o vzdělávání a zařazení
dětí do mateřských škol. Pokud
probíhá práce s dítětem až do
předškolního věku, pak je hla-
vní prioritou ho co nejlépe při-
pravit na vstup do první třídy.
„Vletošním roce se nám poda-

řilo ve spolupráci s rodiči zap-

sat tři děti do mateřských škol.

Do první třídy budou v září

nastupovat čtyři děti,“ dodává
Šárka Urbaníková, sociální pra-
covnice předškolního klubu.
Od školního roku 2016/2017

pak předškolní klub nabídne
rodinám i nové aktivity. Jednou
z nich bude zahájení Edukati-
vně-stimulačních skupin za-

měřených na prevenci školní
neúspěšnosti. „ Skupina bude

určena dětem předškolního věku

i žákům prvních tříd, přičemž

důležitá je účast rodiče, který

se zde dozví, co a jak se svým

dítětem trénovat. Aktivita po-

může dětem dobře odstartovat

povinnou školní docházku, pří-

padně včas dohnat dovednosti

a znalosti, které se ukážou

s  nástupem do první třídy jako

AKCE
6. 9. 2016 CITY JAM – „Po cestě
dospívání“, 14:00 – 18:00 u  NZDM
Modrý pomeranč, Formánkova ul.,
pro rodiny s dětmi

9. 10. 2016 Den s úsměvem,

13:00 – 17:30, Tylovo nábřeží,
pro rodiny s dětmi

Více na FB Salinger.
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Čtyři střediska zapojena
do evropského projektu
StřediskaKomunitní centrumZIPaAmaro

Phurd - Pražská, Stopa čápa aTriangl získala
finanční podporu z Evropského sociálního
fondu na období leden 2016 až červen 2019,
a to díky projektu Sociální služby pre-
vence v Královéhradeckém kraji IV reg.
č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000052
prostřednictvím Operačního programu
zaměstnanost. Podpora j e směřována

především k rodinám s dětmi, které se
ocitly v tíživé životní situaci. Do projektu
jsou tak zapojeny rodiny řešící složité
výchovné či finanční situace.

Osm dětí uspělo
v konkurzu
do Čhavorenge

Komunitní centrum ZIP – Do romského sboru
Čhavorenge vybrala jeho zakladatelka Ida Kelarová
z hradeckého konkurzu osm nadějných zpěvaček
a zpěváků. Nyní je čeká letní pěvecká škola, která
bude zakončena veřejným koncertem s Českou
filharmonií v pražském Rudolfinu.

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

Fotogalerie: Kde jste nás mohli vidět

NGO Market – tradiční veletrh neziskovek v Praze

Dětský den „Hradec Králové – Bezpečné město“

Orange Free-Space – akce přibližující terénní práci s dětmi a mládeží

„Divadelňák“ Festival sociálních služeb




