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My pomáháme maminkám! A proč?

Pojďme si blíže představit takovou maminku.
Jedná se o zcela přirozeně se vyskytující druh
ženy. Vypadá celkem normálně a na první pohled to, oku nezkušeného, může lehce uniknout.
Odlišnosti hledejme hlouběji. Pravděpodobně
nesnídala, ani neobědvala, ač jsou již tři hodiny
po poledni. Věci, které po ránu létají hlavou této
paní, nejsou typu, co si dám dnes dobrého, kam

si zajdu, či co podniknu. Je to přehršel
myšlenek, co všechno se musí.

A právě tyto osůbky potřebují také pomoct. Potřebují pocítit, že svět ví, jak moc
se snaží. Že si váží toho, jak měsíce nespala a vstávala znovu a znovu k plačícímu
miminku, houpala, nosila a kojila, i když
se jí únavou třásla kolena. Že pokaždé,

když dítě vyzvedla ze školky, se zajímala o jeho
den s nadšením, i když v práci dostala vynadáno od šéfa.
To vše je velký tlak. Tlak, který se snažíme
u nás v Centru přátelském rodině Budulínek pod
taktovkou Salingeru zmírnit. Už jenom tím, že
si u nás tyto ženy mohou popovídat v kruhu
ostatních žen na skupinovém setkání s krásným
názvem „Šťastná máma s přehledem“. Vědět,
že i ony mají stejné problémy a sdílený problém
je poloviční problém. Nebo tím, že mohou nechat všechny starosti za dveřmi a pořádně si
dát do těla na bodystylingu, pilatesu, břišních
tancích nebo latině. Uvolnit se a relaxovat na
józe, port de bras nebo rehabilitačním cvičení.
Zacvičit si s miminky již od jednoho roku. Připravit na nový start po mateřské a zvýšit své
šance na povolání díky dotačnímu titulu „Dítě
rozhodně není překážkou“. Tento projekt u nás
probíhá již podruhé, za což jsme velice rádi.
Další maminky dostanou šanci na rekvalifikační
kurzy dle jejich výběru, jako například stylistka,
profesionální aranžérka, zahradní architektka,
řidička náklaďáku a jiné povolání dle svého
výběru.
A v neposlední řadě se u nás mohou v klidu
zastavit, dívat se, jak si jejich dítě hraje v koutku
pod dohledem zkušené hlídací tety. Vypít si kávu,
která není ani studená ani z předchozího večera, a jen na chvilku se cítit jako ostatní.

Den s úsměvem odstartoval oslavy
20. výročí Salingeru
S kým jiným bychom měli zahájit oslavy dvacátých narozenin, než s rodinami a dětmi. Na pět
set návštěvníků nás přišlo podpořit poslední
zářijovou neděli a užít si den plný úsměvů.
Salinger pomáhá především rodinám s dětmi,
které se ocitli v nelehké životní situaci nejen
v rámci Královéhradeckého kraje. Akce Den
s úsměvem tak právě cílila na dětské návštěvníky a jejich rodiče. „Chtěli jsme oslavy zahájit

s těmi, pro které naše organizace vznikla, a mohli jsme opět připomenout, jak důležité je trávit
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volný čas společně jako rodina,“ přiblížila Iva

Rosíková, ředitelka Salingeru.
I přes nepřízeň počasí potěšil Den s úsměvem na pět set návštěvníků. Děkujeme všem,
kteří se na akci podíleli především pak STAKO,
s.r.o, Rodinné pasy, Emado, s.r.o., KMS Střed
města Hradec Králové za finanční podporu.
Fotogalerii z akce si můžete prohlédnout
na straně 3.
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Jsem babička,

ZIP pomáhá

ne máma smiřickým rodinám
Salinger provází pěstouny už velmi dlouho. Dávno před
vznikem dohod o výkonu pěstounské péče jsme věděli,
že příbuzenské pěstounské péče je velká většina a že má
svá specifika.

Prarodiče, kteří se starají o své vnouče, jsou v docela
jiné situaci, než „klasičtí“ pěstouni. Je třeba brát ohled na
jejich věk, zdravotní stav, problematické dojíždění, generační rozdíl mezi dítětem a pěstounem, náročný vztah
s rodičem dítěte. Když přišly dohody o výkonu pěstounské
péče a s nimi také povinné vzdělávání, ne každá organizace reflektovala tuto náročnou situaci prarodičů. Stopa
čápa se na základě dlouholetých zkušeností specializuje
na jednotlivé druhy náhradní rodinné péče a každému
klientovi šije služby na míru.

Komunitní centrum ZIP působí ve městě
Smiřice již čtyři roky. Pomáhá dětem s učivem do školy a rodiče vede k tomu, aby
zvládli s dětmi každodenní přípravu na
vyučování. V letošním roce se sociální
pracovnice více zaměřily i na poradenství
mimo oblast vzdělávání.

Terénní sociální práce se ve Smiřicích
začala rozvíjet před čtyřmi lety za podpory
vedení města. „Za tuto dobu jsme si zísZdroj: http: //www.freepik.com/free-photo/playing-relationshipgrandpa-portrait-smartphone_1072715.htm Designed by Freepik

Právě proto teď nabízíme možnost založení klubu pěstounů pro prarodiče kdekoli v Královéhradeckém kraji.
Náročné výchově vnoučat může plně porozumět snad
jen ten, kdo je v podobné situaci, a proto je setkávání
prarodičů pěstounů důležité a přínosné. Zároveň kluby
povede pracovnice Stopy čápa, která je sama babičkou
a má za sebou více než 40 let praxe v oboru sociálněprávní ochrany dětí. V případě zájmu, zajistíme účast
odborného lektora, jenž bude přednášet na téma, které
vás nejvíce zajímá.
Rádi byste ve svém okolí takový klub měli? Kontaktujte
nás a my, ve spolupráci s vaší pracovnicí městského
úřadu klub založíme. Uzavřeli jste již dohodu s
jinou provázející organizací? Nevadí, přesto vás rádi
uvítáme. NEBUĎTE V TOM SAMI.

Kontakt:
Mgr. Tereza Čejková, DiS., 773 800 292
stopa.capa@salinger.cz

kali důvěru místních rodin. Vnímají nás
jako pomocnou sílu, jako most mezi nimi
a školou. Komunikace a navázání vztahu
je díky tomu jednodušší, a tím je spolupráce kvalitnější,“ vysvětluje pracovnice
Anežka Barešová.
Klientům je dále poskytováno poradenství v oblasti bydlení, dávek, hledání práce
či dluhové problematiky. „Při častějším

ska Šárka Zbiňová. Nově tak komunitní centrum poskytuje poradenství
v dopoledních hodinách, odpoledne
pak slouží na přípravu do školy. V současné době ZIP spolupracuje s pěti
rodinami.
Od ledna 2017 probíhala ve Smiřicích i intenzivní depistáž a schůzky
s návaznou sítí. Všechny tyto aktivity
přispívají k prohloubení spolupráce
mezi institucemi, a tím ke zlepšení
situace klientů a včasného podchycení problému v rodině.

dojížděnído rodin jsme zjistili, že poptávka
po našich službách stoupá. Klienti s námi

Centrum Síťovka mění
po čtrnácti letech své působiště
Po čtrnácti letech svého působení mění
Centrum Síťovka (dříve Komunitní centrum Amaro Phurd - Pražská) adresu
svého působiště. Z městského domu na
Pražské třídě se přesouvá na Gočárovu
třídu 1620/30, kde bude i nadále pomáhat rodinám se zvládnutím jejich tíživých
životních situací. Nové prostory představí
široké veřejnosti v rámci dne otevřených
dveří dne 22. listopadu 2017.
Klienti mohou využívat služby Centra
Síťovka na nové adrese již od začátku října.
O měsíc později, ve středu 22. listopadu
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častěji řešíproblémy týkajícíse dávek
či bydlení. Prostor na řešení však při
odpoledních návštěvách nebyl, proto
jsme přistoupili k rozšíření hodin i na
dopoledne,“ doplňuje vedoucí středi-

od 13 do 18 hodin, představí centrum
své nové působiště zájemcům z řad
veřejnosti. „Pomáháme rodinám ře-

šit obtížné situace z oblasti bydlení,
financí, práce, ohrožení zadlužením,
vzděláváním dětí…,“ vyjmenovává

část služeb vedoucí centra Kateřina
Výtisková. S celou nabídkou působení
centra se návštěvníci seznámí v rámci
dne otevřených dveří. Zároveň si
mohou prohlédnout fotky z historie
působení střediska.

pokračování na straně 3
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Centrum Fotogalerie Dne s úsměvem
Síťovka
mění po čtrnácti
letech své působiště
pokračování ze strany 2

V loňském roce došlo k zásadním změnám
ve fungování služby. Vše bylo reakcí na
postupné proměňování klientely střediska.

„Začali jsme se více setkávat s neromskými klienty, kteří řešili obtížné životní
situace a potřebovali s nimi pomoci. Zároveň jsme s nimi naráželi na problém, že
odmítali navštěvovat ambulanci z důvodu,
že je jim místo nepříjemné,“ uvádí Zuzana
Šmídová sociální pracovnice centra. „Služba
působí hodně terénně, takže není problém
setkávat se s klienty jinde, ale rozhodně
vám to neusnadňuje práci, protože někdy
zázemí kanceláře pro klientskou práci prostě potřebujete,“ dodává vedoucí centra.
Původní prostory nevyhovovaly již delší
dobu, ale teprve po třech letech hledání
se podařilo sehnat nové, které budou dobře
dostupné pro současné i budoucí klienty.

„Spousta pronajímatelů měla problém
s naší cílovou skupinou, přestože prostory
budou sloužit hlavně jako kanceláře a zázemí pro pracovníky, a jen minimálně ke
klientským schůzkám,“ popisuje dlouhé
hledání Výtisková. Nakonec se však nové
prostory našly. Kromě dvou kanceláří se
zde nachází i pohodlně vybavená konzultační místnost. „Doufáme, že se zde bude

příjemně pracovat a že do nových prostor
najdou cestu i klienti, kteří dosud s využitím služby váhali,“ těší se vedoucí centra.

Na osvojitele
se zapomíná

Obrazové ohlédnutí za City Jamem
V září proběhl v NZDM Modrý pomeranč již devátý ročník akce City Jam. Návštěvníci se blíže
seznámili s fungováním nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež. Zároveň si užili odpoledne plné
soutěží, tanečních a žonglérských vystoupení či
ukázku parkouru. Ohlédněte se s námi.

Dítěti v náhradní rodinné péči je lhostejné,
který právní dokument zařídil, že ho vychovává někdo jiný, než jeho biologická
máma s tátou. Poruchy rané vazby a složitá historie dítěte je pro něj tak jako tak
velkou zátěží. My to víme a služby poskytujeme klientům všech typů náhradní rodinné péče. Osvojitelé, obraťte se s důvěrou na nás. NEBUĎTE V TOM SAMI.
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