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V roce 2018 připravuje budoucí
pěstouny a osvojitele zase Salinger
Máme velkou radost, že jsme opět vyhráli výběrové
řízení a budeme pro žadatele o náhradní rodinnou
péči realizovat přípravy na převzetí dítěte. První
krůčky v náhradní rodinné péči totiž začínají právě
tady, u přípravy žadatelů. Jsou to dveře do světa
radostí a strastí náhradního rodičovství, které roz-
hodně nebude jednoduché. Co vás za nimi čeká?
Na to vám dá odpověď jen čas. Každá situace, každý
rodič, každé dítě je jiné. Můžeme vám ale pomoci
najít správné otázky, projít si rizika a zorientovat
se v legislativním labyrintu a systému úřadů.

Jak přípravy probíhají? Dle Zákona 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí a požadavku Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje je časová dotace pří-
pravy 48 hodin. Obsahuje tři odborné bloky (psycho-
logický, pediatrický a sociálně–právní) a individuální
část.

Prvním blokem vás bude provázetMUDr. Lubomír
Hadaš, MUDr. Julie Hadašová – terapeuti, s boha-
tými zkušenostmi v oboru náhradní rodinné péče.

pokračování na straně 3

v Rozvojovém auditu České asociace streetwork
V polovině března Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Modrý pomeranč absol-
vovalo Rozvojový audit, který ověřuje, zda
zařízení trvale rozvíjí kvalitu svých služeb
a naplňuje standardy České asociace
streetwork (ČAS).

Pod drobnohledem dvou vyškolených
hodnotitelů byly nejen naše metodiky,
veřejný závazek, propagační materiály,
ale také veškeré naše zázemí a prostředí
klubu, a v neposlední řadě také pracovníci
a kl ienti. Celé dva dny byly ve znamení
důkladného zkoumání a dotazování se na
všechny možné souvislosti mezi poskyto-
váním sociálních služeb, nastavením stře-
diska i celé organizace. Obsahem auditu
bylo nově i hodnocení vztahu důvěry mezi

pracovníkem a klientem na základě kazui-
stik a popis naplňování hodnot ČAS. Mezi
tyto hodnoty patří např. prestiž, porozumění,
opravdovost, svoboda a další. Hodnotitelé
svou práci odváděli velmi pečlivě, nutno
říci, že jsme se nejednou u jejich zálud-
ných otázek zapotil i. I přesto ale audit
naprosto splnil naše očekávání – získali
jsme zpětnou vazbu od nezávislých pro-
fesionálů z oboru. A to, že jsme Rozvojo-
vým auditem prošli na 97 %, je nádherný
bonus!

Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem, kteří při nás stáli nejen při auditu,
ale stojí při nás každý den, kdy pomáháme
dětem a mladým lidem na jejich cestách
k dospělosti.
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Bydlení za všechny
prachy
Hradec Králové – Komerční ubytovny jsou
dnes nejčastějším řešením bytové nouze
mnoha rodin. Důvodem je především chy-
bějící sociální bydlení a nedostatečný
bytový fond měst. Tento stav má změnit
nový zákon o sociálním bydlení, který
ovšem stále čeká na schválení.

Sociální pracovnice Komunitního centra
ZIP pravidelně docházejí za rodinami i na
komerční ubytovny, kde pomáhají s hle-
dáním bydlení, práce, se stabil izováním
rodinného rozpočtu nebo se sjednáváním
splátkových kalendářů.

Kolik stojí komerční ubytovna? Majitel
nemovitosti pronajímá jednotlivé pokoje
(cca 12m2) rodinám od 11.000,- Kč měsíčně,
cena závisí na počtu členů a na věku dětí.
Na jednom patře může být i 6 „bytů“. So-
ciální zařízení je často společné pro celé
patro a kuchyň bývá jedna pro celý dům.

K nájemnému je třeba započítat ještě
příplatky za elektrospotřebiče v bytě. „Set-
kali jsme se i s tím, že ubytovaní platí za

využití pračky. Cena je až 300,- Kč za dvě

várky prádla. Obyvatelům ubytoven také

hrozípokuty za porušenídomovního řádu,

a to např. „zaparkováním“ kočárku na

společné chodbě nebo zapomenutím ná-

dobí ve společné kuchyni,“ doplňuje ve-
doucí služby Mgr. Šárka Zbiňová.

Ubytovnu nájemníci hradí z doplatku
na bydlení, který však nemusí pokrýt ce-
lou výši nájmu. Zbytek tedy doplácí z pří-
spěvku na živobytí nebo přídavku na děti,
popřípadě z rodičovského příspěvku. I když
je nájem vysoký a nadsazený vůči stan-
dardnímu nájmu v daném městě, nejedná

se o luxusní bydlení. Zdi jsou často zniče-
né, nábytek rozbitý a opotřebovaný před-
chozími nájemníky.

Další typ nestandardního bydlení může
vypadat jako rodinná vila. Forma bydlení
vypadá stejně jako u výše zmíněných uby-
toven. Rodiny pak užívají jednotlivé pokoje
v domě, kuchyně a sociální zařízení jsou
společné. Výjimkou není ani ubytování
rodiny v prostorách garáže nebo půdy.

Aby rodina nezůstala na ulici, je schopna
zajistit uhrazení ubytovny i dalším zadlu-
žením ostatních členů rodiny v bance nebo
nebankovních institucích.

Bytovou nouzi , nejen rodin, by měl
v budoucnu pomoci řešit zákon o sociál-
ním bydlení, který by rodinám pomohl
v důstojném řešení jejich nepříznivé si-
tuace. O potřebě zákona se hovoří již od

Královéhradecký
magistrát podpořil
Salinger
v práci s rodinami
Magistrát města Hradec Králové podpořil finančně
středisko Triangl, které podporuje rodiny s dětmi
ve zvládání obtížných životních situací, které ne-
dokáží samy, vlastními silami překonat. Cílem je
spokojená, fungující rodina a bezpečné a podnětné
prostředí pro dítě.

Díky podpoře od města může Triangl nabízet
rodinám, které spolupracují s oddělením sociálně
právní ochrany dětí, i terapeutické aktivity. Za což
jsme velmi rádi, protože i na duši může být řada
šrámů a bolístek, které aktuální rodinnou situaci
mohou velmi ovl ivňovat. Prostřednictvím vhodně
nastavené a cílené terapie se může dítěti v rodině
včas pomoci.

roku 2006. Od původní myšlenky, že každá obec
bude mít povinnost vlastnit bytový fond, který bude
určen pro nízkopříjmové občany, bylo ustoupeno.
V posledním návrhu zákona se jednalo o dobrovol-
nou účast obcí v zajištění bytového fondu. Hlavními
cíli zákona mělo být: zamezení obchodování s chudo-
bou, sloučení dvou dávek na bydlení do jedné a ome-
zení výplaty dávek na ubytovny či nezkolaudované
byty. V loňském roce byl zákon již připraven, avšak
neprošel přes Poslaneckou sněmovnu. Kam tedy
povede situace ohledně sociálního bydlení a obchodu
s chudobou, ukáže až čas.

Služba Komunitnícentrum ZIP je od 1. 1 . 2016 do

30. 6. 2019 podpořena z Individuálního projektu

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji

IV.
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Pojďme se opět
společně prolnout!
Pracovníci Komunitního centra ZIP vás zvou na tradiční akci s názvem Krasohled, aneb
prolínání barev, kultur a cest. J iž po druhé se tato akce bude konat v prostorách
Infocentra Hradec Králové, a to v pátek 6. 4. 2018 v čase 14: 00 - 16: 00. Odpoledne
se ponese v přátelském duchu poznávání kultur, tance, vůní i chutí. Čeká Vás promítání
fotografi í a povídání o Borneu, orientální tanec nebo ochutnávka thajské kuchyně
a mnoho dalšího.
Těšíme se na Vás!

V roce 2018 připravuje

pokračování ze strany 1

Jaká zranění na duši si dítě nese, jak a proč komuni-
kovat s jeho biologickými rodiči, jakou roli hrají sou-
rozenecké vztahy či jak to bude první dny po přijetí
dítěte? To a mnoho dalšího je obsahem psychologické
části.

Pediatrickou část lektoruje MUDr. Ilona Vaisová
– vedoucí lékařka Dětského centra Dvůr Králové
nad Labem. Kdo jiný než lékařka „kojeňáku“ vám
může předat zkušenosti se zdravotními problémy
a omezeními, se kterými se děti nejčastěji potýkají.
Poradí Vám, jak se na tyto obtíže připravit a jak je
řešit.

Jaká má zákonná práva a povinnosti pěstoun,
osvojitel, poručník? Jak bude vypadat zprostředko-
vání náhradní rodinné péče? Co a jak rozhoduje
soud? Jaká práva mají biologičtí rodiče dítěte?. . .
Je mnoho úskalí, které si možná ještě neuvědo-
mujete. Cílem sociální – právní části, kterou vedou
Mgr. Šárka Haismanová, Mgr. Lada Vrbicová,
je informovat vás o výše uvedených rizicích ná-
hradní rodinné péče.

Do individuální části příprav jsou mimo jiné zapo-
jeny i vlastní děti žadatelů. Nečeká je jako rodiče
přednáška s paragrafy, a le potkají se se zkuše-
nými terapeuty, kteří mají mnohaletou praxi v práci
s dětmi a rodinami.

Přijetí dítěte do rodiny přináší řadu změn pro vše-
chny její členy, proto naše práce nekončí pouze pří-
pravou žadatelů. Stopa čápa (Salinger, z.s.) provází
náhradní rodiny prostřednictvím nabídky dalších
služeb – terapeutická pomoc, vzdělávací semináře,
víkendové pobyty, asistované kontakty s původní
rodinou dítěte, sociálně-právní poradenství, práce
s historií dítěte, aj.

Uvažujete o náhradní rodinné péči, neváhejte
se na nás obrátit! Velmi rádi Vám Vaše dotazy zod-
povíme.

budoucí pěstouny
a osvojitele zase Salinger




