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Úvodní slovo
„Síťovka je symbolem pomyslné záchranné sítě, kterou někdy může potřebovat
opravdu každý.“ Zároveň odkazuje na proplétání vztahů, lidí, institucí, oborů... Už
jste se připletli?
Zatímco loňský rok byl plný změn, ten letošní je v duchu stabilizace, prohlubování a zdokonalování. Poté,
co jsme se zabydleli v nových prostorech v centru města, jsme se zaměřili ještě víc na práci s klienty. Ve
spolupráci s rodiči jsme pomohli k mnoha úspěšným nástupům do mateřské a základní školy, naučili
jsme rodiče, jak se učit s dětmi, hledali jsme bydlení a úspěšně ho několika rodinám pomohli najít. Díky
dlouhodobější a intenzivnější pomoci pracovníků klienti postupně poodhalili, co vše je trápí. Navázání
důvěrnějšího vztahu je základním kamenem dlouhodobé a úspěšné spolupráce pracovníka s rodinou, jen
tak se mohou otevřít problémy, které nejsou na první pohled vůbec vidět!
A co se dál podařilo? Službu v Třebechovicích pod Orebem poskytujeme už 3 dny v týdnu v tandemu dvou
pracovnic, spolupořádali jsme spolu s Rodinným centrem Žirafa akci pro rodiny s dětmi a pracovní tým je
stabilní a stále zkušenější – rodinám tedy pomáháme a podporujeme je čím dál více a lépe. Zrealizovali
jsme také desítky schůzek s řadou organizací a institucí. A výsledek? Síťovka je v Hradci Králové a okolí zase
o něco známější, takže můžeme pomoci dalším rodinám, které o nás doposud nevěděly.

Ještě váháte? Připleťte se!

Mgr. Kateřina Výtisková
vedoucí střediska Centrum Síťovka
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Koncepce střediska
Poslání
Centrum Síťovka poskytuje pomoc a podporu rodinám s dětmi za účelem překlenutí tíživého životního
období. Působí v regionu Hradce Králové.

Cílová skupina

•• Dobrovolnost – spolupráce klienta s naší službou je dobrovolná. Klient si vybírá rozsah a obsah naší
spolupráce dle svých individuálních potřeb. V rámci poskytování služby respektujeme svobodnou vůli
klienta.

Co nabízíme
Hlavní činností je práce s rodinou, tedy pravidelný kontakt s rodinami v jejich přirozeném prostředí
– v domácnostech, ale i na dalších místech, kde tráví svůj čas nebo kde jim naše služba může být nápomocná.
Součástí práce v přirozeném prostředí je i doprovázení rodin do institucí (podpora při jednání s úřady,
školami, lékaři a dalšími formálními i neformálními institucemi).
Veškeré služby jsou bezplatné.

Naší cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci nebo jim taková situace
hrozí a nevědí si rady s jejím řešením.

Cíle
••
••
••
••
••

zlepšit situaci rodin;
podporovat vzdělávání;
zvýšit kompetence rodin ke zvládání životních situací;
rozvíjet spolupráci se službami, institucemi i veřejností;
reagovat na aktuální sociální témata.

Principy
•• Odbornost a profesionalita – služby jsou poskytovány pracovníky, kteří jsou odborně způsobilí pro
výkon dané pozice dle příslušných zákonů; pracovníci se řídí příslušnými zákony a etickými kodexy.

•• Partnerský přístup – naše spolupráce s klientem probíhá na partnerské rovině, žádná ze stran není
nadřazena té druhé.

•• Spolupráce – s klienty aktivně spolupracujeme na naplňování jejich zakázek; spolupráci s institucemi
využíváme nejen za účelem efektivnějšího a komplexního řešení zakázek našich klientů, ale i pro
posílení mezioborové a oborové spolupráce a k podpoře naplňování cílů střediska.
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Rodinám nabízíme pomoc,
radu a podporu v oblastech:
HOSPODAŘENÍ – sestavení a plánování rozpočtu rodiny; základní řešení dluhové problematiky; vyřízení
nárokových dávek pro rodinu a splátkových kalendářů apod.,
BYDLENÍ – komunikace s majiteli bytů i realitními kancelářemi; řešení témat rodin, která jsou pro ně klíčová
ve stávajícím bydlení (včetně stížností); vytváření stabilního zázemí a dobrých bytových podmínek,
PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ – předškolní i školní příprava včetně následného studia; vytvoření vhodného
prostředí k učení dětí přímo v domácnosti rodiny; komunikace se školou; porozumění obsahu učiva dítětem
i dospělým; podpora školní úspěšnosti dětí apod.,
PÉČE O RODINU, DĚTI A DOMÁCNOST – stabilizace rodinného prostředí a podpora vztahů v rodině;
společné trávení času; posilování rodičovských dovedností,
ZAMĚSTNÁVÁNÍ – hledání práce; komunikace se zaměstnavateli / úřadem práce; sepsání životopisu apod.,
DOPLŇOVÁNÍ KVALIFIKACE – vyhledávání možností dalšího vzdělávání a doplnění kvalifikace / rekvalifikace
včetně vyřízení souvisejících záležitostí; podpora při vzdělávacím procesu.
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Jak to vidí naši klienti?

Třebechovice pod Orebem

„Janička byla v zimě dlouho nemocná, hodně ve škole zameškala a vypadalo to, že z matematiky propadne.
Já jsem si sama s úkoly často nevěděla rady. Začala k nám chodit paní ze Síťovky a Janičce pomáhat. Pak
se objevil další problém, protože jsem musela koupit nové učebnice, které Péťa, můj mladší syn, roztrhal
nebo pokreslil. Pracovnice nám domluvila ve škole schůzku s třídní učitelkou, kde jsme si o situaci Janičky
povídaly. Paní učitelka nám také navrhla úkoly k procvičování. Jednou týdně jsme se společně s dcerou
učily, sociální pracovnice vysvětlovala některé věci i mně. Taky mi dala lístek, kde bylo napsáno, jaké akce
třída do konce školního roku podnikne, kolik budou stát peněz, a které učebnice jsou zničené a je zapotřebí
koupit nové. Paní učitelka viděla, že se Janička zlepšila a díky tomu nepropadla. Na úplně poslední chvíli se
nám podařilo koupit i nové učebnice za ty zničené. Sociální pracovnice nám chodí pomáhat s přípravou do
školy i teď, ve třetí třídě.“

Službu v Třebechovicích pod Orebem poskytujeme již druhým rokem, zpravidla 3 dny v týdnu. V kontaktu
jsme například s místním městským úřadem, základní školou a MUDr. Kateřinou Novotnou. V rodinách,
které se na nás obracejí, pomáháme hlavně v oblasti podpory vzdělávání, při hledání nového bydlení,
s vyplňováním formulářů či dluhovou situací. Během roku jsme v Třebechovicích pod Orebem spolupracovali
s 13 rodinami.

„Je to už 12 let, co se mi narodila Andulka a Pepík. Vychovávám je sama, svého tátu nikdy neviděli. Bydlíme
v malém bytě a kvůli hluku od sousedů špatně spíme. Někdy celé noci nespím a hlavou mi létají myšlenky,
jak to všechno zvládnu. Chtěla bych mít dost peněz, abych se mohla přestěhovat, zaplatit dluhy a koupit
dětem věci do školy. Mám už dvě brigády a ještě hledám nějakou práci na víkend...
Mám radost, podařilo se mi spolu se svojí sociální pracovnicí napsat na nadaci a dali mi peníze na kauci
a nájem. Stěhování nám dalo zabrat, ale bydlíme! A děti mají svůj pokojíček a i já mám svůj koutek! Taky už
jsem zaplatila dluhy. Můj syn si přeje mobil a dcera chodit na výtvarku, tak budu šetřit a snad se to povede.“

„Ahoj, jsem Terezka a chodím do 5. třídy. Chtěla bych vám říct o naší rodině. Mám bráchu Milana, který
chodí do 1. třídy. Máma je s námi doma a táta pracuje u technických služeb. Dříve jsme se hodně stěhovali,
bydleli u tety a babičky, ale pak jsme našli byt a bydlíme v něm už 2 roky. Naši teď měli spoustu starostí,
platí nám věci do školy a do školky a taky platí nějaký svoje věci, táta si kdysi hodně půjčoval, a tak se u nás
často mluví o tom, jak to všechno zvládnout. Chodí k nám sociální pracovnice a pomáhá nám. Máma se
s ní domluvila, že dostaneme potravinový balíček. Máma nám z těch věcí uvařila a upekla a ještě nám jídlo
zbylo. Táta mohl díky tomu ušetřit a zaplatit dluhy.“

6

Sociální byt
Salinger, z. s. provozuje jeden sociální byt, který má v pronájmu od města již pátým rokem. Reaguje tak
na nejčastější zakázku rodin s dětmi, kterou je poptávka po bydlení. Byt dává prostor pro to, aby si rodiny
osvojily potřebné návyky spojené s bydlením (pravidelné a řádné hrazení nájemného a služeb, finanční
rozpočet rodiny, udržování technického stavu bytu, komunikace se sousedy apod.). Cílem podnájmu je se
osamostatnit a přestěhovat do městského bytu či komerčního pronájmu. Nejdelší možná doba podnájmu
je dva roky.
Úspěšnost rodin v sociálním bytě: 8 rodin (z celkového počtu 10) si dokázalo najít a udržet standardní
bydlení. V průběhu spolupráce se službou si našlo zaměstnání 7 dospělých členů rodiny. V 8 rodinách byly
řešeny dluhy a došlo ke splácení závazků vůči městu Hradec Králové, dluhu na pojištění nebo u komerčních
subjektů.
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Statistika za rok 2018
Počet klientů:		

115		

Počet výkonů: 			

Muži: 		

3080		

22		

Počet kontaktů:

Ženy: 		

57

1720

Kde jste nás mohli vidět
Mezinárodní festival – Divadlo evropských regionů (22.– 29. 6. 2018)
Zahájení hokejové sezóny – Hokejový klub Mountfield (11. 8. 2018)
Hradecké léto (18. 8. 2018)
Hradecké dny sociální práce (21.–22. 9. 2018)
Akce s RC Žirafa Ahoj prázdniny (22. 9. 2018)
Den s úsměvem (23. 9. 2018)
Noc venku (22. 11. 2018)
Pravidelně se účastníme Komunitního plánování Magistrátu města Hradec Králové (pracovní skupiny
Rodiny s dětmi a mládež a Národní a etnické menšiny a osoby v obtížné životní situaci). Jsme členem
Platformy pro sociální bydlení a Mezioborové monitorovací skupiny.
Dočíst jste se o našich aktivitách mohli ve Zpravodaji sociálních služeb, Salingerovinách, Třebechovickém
Haló a na webových stránkách www.ddmtre.cz (Dům dětí a mládeže, Třebechovice pod Orebem),
www.mokrovousy.cz (obec Mokrovousy) a www.salinger.cz.
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Praxe a stáže
Jednou z našich činností je přijímat do našeho střediska praktikanty z řad studentů. Z praktikantů pak
následně mohou být naši kolegové/kolegyně. Je potřeba jim umožnit co nejvíce se seznámit s praxí, pomocí
které si mohou procvičit své teoretické znalosti. Praxe je konána v různém časovém rozsahu (např. 20, 40,
80 či více hodin). Ve středisku může proběhnout rovněž exkurze, což je kratší představení služby skupině
studentů. Slouží k získání základního přehledu, jak a s kým naše středisko i celá organizace pracuje. V roce
2018 jsme prošli procesem reakreditace. Jsme na dobu příštích 3 let opět akreditované pracoviště pro
Ústav sociální práce. V minulém roce jsme přijali dvě praktikantky z Univerzity Hradec Králové a proběhla
jedna exkurze s 20 studentkami.

Pracovní tým
Vedoucí střediska

Pracovníci v sociálních službách

Mgr. Kateřina Výtisková

Mgr. Helena Ošťadnická

Soc. pracovnice / zástupkyně ved.

Erika Žigová

Bc. Lucie Cejnarová

Vychovatelka

Sociální pracovníci

Bc. Eva Nešetřilová

Mgr. Zuzana Remešová
Bc. Iveta Svobodová
Mgr. Nela Štěpánková
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Děkujeme za podporu
a spolupráci
V roce 2018 nás podpořili
Evropský sociální fond, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Královéhradecký kraj a Statutární město
Hradec Králové.

Za spolupráci děkujeme
Magistrát města Hradec Králové, Komise místní samosprávy Kukleny, Komise místní samosprávy Pražské
Předměstí – jih, Komise místní samosprávy Pražské Předměstí – sever, Úřad práce ČR, základní školy
v Hradci Králové (zejm. Kukleny, Předměřice nad Labem, Svobodné Dvory, Sever, Štefánikova, Habrmanova),
Oblastní charita Hradec Králové (Poradna pro lidi v tísni, Sociální šatník, Dům Matky Terezy, Domov pro
matky s dětmi), Integrační centrum (Diecézní katolická charita Hradec Králové), Hradecké centrum pro
osoby se sluchovým postižením, Rodinné centrum Žirafa HK, z. s., Univerzita Hradec Králové, Základní
škola Třebechovice pod Orebem, Městský úřad Třebechovice pod Orebem, zejména správní odbor,
MUDr. Kateřina Novotná, MUDr. Jaroslava Urbanová, Občanské poradenské středisko, o. p. s., HoSt HomeStart, Mgr. Helena Kožíšková, Nomia, z. ú., Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje,
Středisko výchovné péče Návrat.

Za pomoc našim klientům
Nadace AGROFERT, Women for women, o.p.s.

Salinger, z.s.
Únor 2019
Grafické zpracování a ilustrace: Kateřina Kesslerová
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Kontakt
Zřizovatel
Salinger, z.s.
Gočárova třída 760
500 02 Hradec Králové
Datum vzniku: 1. 12. 1997
IČ: 67440185
Vedený u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. L 3261
Účet: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1080693349/0800

Vedoucí střediska
Mgr. Kateřina Výtisková
777 807 051

Kontaktní údaje
Centrum Síťovka
Gočárova třída 1620/30
500 02 Hradec Králové

www.salinger.cz
/sitovka/

725 931 295
centrum.sitovka@salinger.cz

www.facebook.com/Salinger.zs

